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Navn: In lumine Domine - I Herrens lys 

 
Emne: Orgelmusik til brug ved gudstjenester af meditativ art. 

 
Målgruppe: Musikken er tiltænkt de mange, der vælger folkekirkens mere traditionelle gudstjenester fra til 
fordel for stillegudstjenester, natkirke, lysgudstjenester, forbønsgudstjenester osv.  

 
Tid, sted og aktør: I perioden september 2012 - marts 2013 har Flemming Chr. Hansen komponeret ti 
firesatsede suiter af meditativ orgelmusik, hver med en varighed på minimum 18 minutter. De er alle blevet 
uropført undervejs ved gudstjenester eller koncerter, fortrinsvis af Flemming Chr. Hansen selv, men også 
ved et enkelt tilfælde af Lasse Toft Eriksen. Den 21. juni 2013 afholdtes en officiel "releasekoncert" for 
projektet med en solhvervsandagt og en minikoncert, hvortil flere honoratiores var inviteret, bl.a. 
kirkeministeren, som desværre ikke kunne komme. Her blev de sidste to suiter uropført. Musikken er 
blevet taget vel imod, og mange har kommenteret og kommet med forslag til kommende nye suiter i 
samme projekt.  

 
Opnået støtte: kr. 63.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. 

 
Projektets formål: Musikken skulle gerne åbne kirkegængernes sind for en meditativ indfaldsvinkel til 
folkekirken. I disse år søger flere folk stemning og spiritualitet indenfor diverse New Age-inspirerede 
religioner, og projektet søger således at sætte rammerne for et lignende tilbud inden for folkekirken. Det er 
projektets ønske at medvirke til, at kirken åbner sig for de mennesker, der søger en mindre karsk og 
dogmatisk udgave af kristendommen, end man nogle steder møder i folkekirken. 

 
Projektets indhold: Udover at noderne til alle ti suiter ligger til gratis download på internettet er det ønsket 
på sigt at samle midler til en cd-indspilning dem. Flere har allerede givet tilsagn om støtte til et sådant 
projekt, herunder Dansk Komponistforening, Dansk Organist- og Kantorsamfund og Sakskøbing 
Menighedsråd, men der mangler fortsat at blive rejst de sidste midler. En indspilning ville gøre musikken 
tilgængelig også for folk, der ikke kan komme i kirke, men som ville kunne bruge musikken til andagter i 
hjemmet, på plejehjem og hospitaler el.lign. 

 
Erfaringer og resultat: Værket er blevet godt modtaget af målgruppen, og erfaringerne med brug af 
musikken til såvel gudstjeneste som koncert er gode. Flemming Chr. Hansen overvejer at skrive flere suiter i 
samme stil i fremtiden. Her vil den konstruktive kritik, som musikken har fået fra diverse kolleger, 
kirkegængere osv. komme til gavn.  

 
Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på Flemming Chr. Hansens hjemmeside,  
hvor også noderne kan hentes. Desuden kan tre af suiterne høres i liveoptagelser. Hjemmesiden kan tilgås 
via link: http://giflerne.dk/inluminedomini. 
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