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Navn: Himmeldråber 

Emne: Formidling af en række af Simon Grotrians salmer for børn. 

Målgruppe: Børn i alderen 9-12 samt deres undervisere. Den primære målgruppe er elever i 
grundskolen – med en hovedvægt på fagene dansk og kristendomskundskab, men materialet 
lægger også op til at kunne bruges af fx korledere eller minikonfirmandundervisere, eller benyttes 
som anledning til et skole-kirke-samarbejde. 

Tid, sted og aktør: Projektet blev påbegyndt i 2008 som et samarbejde mellem en lokal skole 
(Holmegaardsskolen i Fensmark) og en lokal kirke (Fensmark Kirke) i Næstved. Herfra opstod idéen 
om, at gøre projektet tilgængeligt for flere i form af en udgivelse.  

Idéen er udarbejdet af og siden videreudviklet af Lisbet Bernitt Birk og Lena Sommer, der til daglig 
arbejder som organister i hhv. Vejlø og Fensmark kirke. Digter Simon Grotrian har støttet projektet 
i form af de tolv salmer, der er materialets omdrejningspunkt, og komponist Jesper Gottlieb har 
bidraget med noder og en cd med indspilning af de tolv salmer. Sognepræst Louise Højlund har 
bidraget med teologisk vejledning. Tegner Gitte Skov har illustreret materialet. Forlaget RPF – 
Religionspædagogisk Forlag har varetaget bogudgivelsen. 

Opnået støtte: Kr. 36.240 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010. 

Projektets formål: Udbredelsen af kendskabet til en nulevende, original dansk digter og 
salmedigter, der bidrager til at forny den danske salmetradition. Endvidere er formålet at vise, at 
selvom Grotrians salmer ofte vender op og ned på sproget, så er hans sprog set med børneøjne 
ikke svært tilgængeligt – tværtimod hopper børnene lige ud i Grotrians sprogbilleder og leger med.  

Projektets indhold: Projektet udgør en legende tilgang til Grotrians nyskabende sprog. Materialet 
lægger op til at eleverne opdager, hvordan man gennem leg med sproget kan skabe ny betydning 
og samtidig fortolke videre på en forudgående tradition. Gennem sprogligt arbejde, ordlege, 
billedarbejde, musik, sang og dans skabes der en fortrolighed med tolv af Grotrians salmer, og der 
lægges samtidig op til en undersøgelse af den kristne salmetradition og den kristne symbolverden. 
Undervisningsvejledningen klæder underviseren på til at arbejde med Grotrian salmer og med en 
række kristne symboler og brugen heraf dels hos Grotrian og dels i den forudgående danske 
salmetradition. 

Materialet kan fx anvendes som et tværfagligt projektarbejde i grundskolen, hvor fagene dansk, 
kristendomskundskab, musik og billedkunst samarbejder. Men det er også muligt at nøjes med at 
udvælge dele af materialet – fx i dansk eller kristendomskundskab. 

Erfaringer og resultat: Resultatet er blevet en lille bog til eleven, en undervisningsvejledning samt 
en cd. Bøgerne udkommer på forlaget RPF – Religionspædagogisk Forlag d. 1. august 2012.  

Læs om projektet her: Pr. 1. august 2012 kan man læse mere om projektet her: www.rpc.dk 
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