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Navn: Hvem mon banker mit hjerte 

Emne: Indspilning af cd med børneaftensalmer 

Målgruppe: Døbte børn i førskolealderen og deres forældre 

Tid, sted og aktør: Projektet blev udviklet i løbet af 2. halvår af 2011 og slutproduktet blev 
produceret i januar 2012. Hovedaktørerne var komponist og solist Helene Blum, forfatter og 
salmedigter Iben Krogsdal samt sognepræst Morten Skovsted, som fungerede som ”projektleder”. 
En håndfuld musikere fra hele landet deltog frivilligt i projektets startfase samt ved indspilningen i 
december 2011 i Odense. Illustrator på det endelige værk var Otte Dickmeiss.  

Opnået støtte: kr. 35.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2011. Derudover modtog projektet 
kr. 10.000 fra KODA’s Kollektive Båndmidler.  

Projektets formål: Formålet var at udvikle nye aftensalmer til brug i hjemmet; en nytænkende 
fortolkning og revitalisering af den gamle salmetradition.  

Projektets indhold: Det færdige projekt har udmøntet sig i en cd med otte nyskrevne 
børneaftensalmer. Cd’en kan bruges til at falde i søvn til, for på den måde at udbrede brugen af 
salmer til også at finde sted ved sengekanten. For børn, som allerede har stiftet bekendtskab med 
salmegenren i babysalmesang, kan cd’en bruges til pleje kendskabet til salmegenren. For lidt 
større børn lægger salmerne op til samtale om livets store spørgsmål, hvorfor salmerne også kan 
anvendes i den kirkelige undervisning og i f.eks. børnegudstjenester.  

Erfaringer og resultat: Projektet har vist, at det lader sig gøre at nyfortolke den gamle salmegenre 
og skabe nutidige salmer. Hermed kan det guddommelige og eksistentielle blive en del af 
børnenes sangunivers og salmerne kan inddrages som en naturlig hverdagsaktivitet via ideen om, 
at de skal spilles ved sengekanten. Projektets resultat er udgivet på cd. Helene Blum og Iben 
Krogsdal har efter udgivelsen rejst rundt i landet for at fortælle om projektet samt give eksempler 
herfra.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på hjemmesiden for Forlaget Alfa. 
Information kan tilgås via link: http://www.forlagetalfa.dk/alfa_detail.asp?ID=3824 
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