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Navn: Salmer fra broen 

Emne: Salmer fra broen er 12 nye salmer med cd og nodebog med tekst og musik af Janne Mark, 

sangskriver og sanger i Brorsons Kirke. Kirken er centrum for et væsentligt pionerarbejde indenfor ny musik 

i kirken.  

Målgruppe: Projektet henvender sig til alle i og udenfor kirken: organister, præster, korledere, korsangere, 

musikere, undervisere, musikskoler, FDF, KFUM & K mfl.. Salmer fra broen appellerer bredt og henvender 

sig med nodebogen til både børnekor og voksenkor med to – til trestemmige satser. Cd’en er en 

kunstnerisk oplevelse, som kan fungere både som lyttemusik og samtidig også tjene som inspiration ved 

udførelse af korsatserne i nodebogen.  

Tid, sted og aktør: Projektet udkom i april 2013 på Kirkefondet. Der blev i april 2013 afholdt gudstjenester 

og koncerter i København, Århus, Silkeborg og på Danske Kirkedage i forbindelse med udgivelsen.  

Opnået støtte: Kr. 60.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2011. Salmer fra broen er derudover støttet 

af Københavns Stift og Danske Populær Autorer (DPA).  

Projektets formål: Formålet med projektet har været at bidrage til behovet for nye salmer til folkekirken 

med en ny skandinavisk salme-sangskrivertone. Flere af salmerne er inden udgivelsen allerede brugt og 

efterspurgt mange steder i kirkemiljøet. Målet har været at skabe et helstøbt produkt, der tekstligt og 

musikalsk henvender sig bredt på en inkluderende og oplysende måde – at skabe et produkt, der også får 

folk udenfor kirken til at føle sig mødt af salmer og musik, der er vedkommende for dem.  

Projektets indhold: Cd med 12 salmer indspillet med Konnect, Brorsons kirkes band. Der er tale om nye 

salmer til nutidens kirkegængere og musikorienterede om nuet, kirkens rum, tro, tvivl, håb, sorg, årstider 

og højtider.  

Sangbogen, hvis 12 salmetitler matcher indholdet på cd’en, indeholder et kapitel med klaversatser med 

becifring til fællessang og et kapitel med korsatser for lige stemmer med to – trestemmige satser og 

tilhørende klaversatser.  

Erfaringer og resultat: Resultatet er en helhedsorienteret udgivelse, hvor cd og sangbog skaber et brugbart 

og imødekommende materiale, der let kan anvendes i kirker, gudstjenester, kor, 

fællessangsarrangementer, skoler, forsamlinger mm.. Kendskabet til salmerne er allerede udbredt og de 

synges i landets kirker. Med denne udgivelse er der nu mulighed for at synge dem ind bredt i folkekirken.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet og de involverede parter ved følgende 

links:  

www.jannemark.dk 

www.konnect-info.dk 

 

http://www.jannemark.dk/
http://www.konnect-info.dk/

