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Navn: Line og Livet 
 
Emne: Salmeformidling for børn og unge ved hjælp af tre bøger, der tager udgangspunkt i den dan 
ske salmetradition. 
 
Målgruppe: Bøgerne skal gøre det lettere for voksne at tale med børn om salmer og lettere for 
børn at 'få hul' på salmernes lyrik. Kirkerne beslutter selv, hvordan de vil anvende bøgerne. 
Familieforlaget mener at den oplagte målgruppe er minikonfirmander, søskende til dåbsbørn og 
andre af kirkens gæster. 
 
Tid, sted og aktør: Projektet blev påbegyndt i 2010. Det blev afsluttet i uge 47 i 2011. 
Projektet er udarbejdet af Familieforlaget.  Marie Carmen Koppel har indspillet salmerne: Dejlig er 
Jorden, Sov sødt, barnlille og En rose så jeg skyde i samarbejde med Dan Hemmer. Anna Jacobina 
Jacobsen har illustreret de tre bøger om Line og Livet 
 
Opnået støtte: Projektet er blevet støttet med 204.750 kroner af Den folkekirkelige 
Udviklingsfond. Jubilæumsfonden har yderligere støttet projektet med 25.000 kroner.  
Begge bevillinger er givet i 2010. 
 
Projektets formål: Målet med Line og Livet bøgerne er at formidle salmernes poesi til danske børn 
og deres familier, at åbne øjne og ører for fin poesi som en tolkning af tilværelsens store 
spørgsmål. Bøgerne fortæller om Lines tid sammen med sin farfar og hendes møder med livets 
alvor, skaberværkets mirakel og den store undren. 
Det er projektets opfattelse, at når barnet først kan nynne salmen, har det en livline til Himlen og 
til alt det, der er vigtigt her på Jorden mellem mennesker. Intet mindre. 
Med Line og Livet søges den kirkemusikalske arv og salmetradition udbredt. Bøgerne kan bruges 
som udgangspunkt for anvendelsen af musik i børnegudstjenester og til minikonfirmander, hvor 
bøgerne læses højt - gerne af børnene selv, og salmerne synges i samspil med Marie Carmen 
Koppels børnevenlige fortolkning af salmerne. 
Salmerne udgør en musikalsk og lyrisk skat, som er svært tilgængelig for børn. Projektet udfylder 
et stort behov for formidling af salmer til børn. Kombinationen af fiktivt bogunivers, faktiske 
salmevers og Maries Carmen Koppels børnevenlige fortolkning danner et samlet produkt, der gør 
det lettere for voksne at tale med børn om salmer og lettere for børn at 'få hul' på salmernes lyrik.  
Projektet dækker hele landet, da alle provstier har modtaget bøgerne, som de kan dele ud til deres 
menigheder. Derudover er både bøger og salmer gratis tilgængeligt for alle på internettet.  
 
Fremgangsmåde og ressourcer: Sognepræst Susanne Voss Pedersen har været til stor hjælp i 
projektet. De tre salmer blev udvalgt gennem mange samtaler med Susanne. Herefter har vi 
snakket om de teologiske værdier i teksterne og efterfølende skrevet handlingen i bøgerne. 
Sidenhen er bøgerne blevet illustreret med en unik poetisk streg der underbygger de teologiske 
aspekter af bøgerne.  
 
Erfaringer og resultat: Familieforlaget er yderst tilfreds med resultatet, som menes at lever op til 
målsætningen. Bøgerne fungerer godt og er effektive til at få hul på dialogen om ”alt det mellem 
himmel og jord”. 
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Bøgerne er blevet modtaget godt af provstierne og der er kommet positive tilbagemeldinger. Vi 
ser meget frem til, at bøgerne kommer helt ud i hænderne på de unge kirkegængere. 
 
Læs om projektet her: Projektet er tilgængeligt på hjemmeside: www.lineoglivet.dk 
Her kan man læse om projektet, læse Line og Livet bøgerne samt høre salmerne: Dejlig er Jorden, 
Sov sødt, barnlille og En rose så jeg skyde. Salmerne er sunget af Maria Carmen Koppel med musik 
af Dan Hemmer. På hjemmesiden vil der desuden fremgå links til medieomtale af projektet. 
 
 

http://www.lineoglivet.dk/

