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Navn: Udgivelse af salme- og nodebog samt CD med et udvalg af Hans Thimes Christiansens 
salmer. 

Emne: Udgivelse og formidling af salmer, nye salmer, sang og musik. 

Målgruppe: Alle. 

Tid, sted og aktør:  
- Fondssøgning v/ Lone Andersen, Hans Thimes Christiansen og Egil Hvid-Olsen i 
sommeren/efteråret 2009.  
- Forberedelse af bogen v/ Lasse Toft Eriksen (nodeskrivning), Egil Hvid-Olsen (redigering og 
illustrationer) og layout (PE offset A/S, Varde) i efteråret 2010.  
- Indspilning i Skt. Jacobi Kirke i Varde af CD v/ Sct. Jacobi Kirkes pigekor, organist Christian Blom 
Hansen, lydtekniker Ole Ellingsgaard, cellist Trine Klüver Møller, guitarist Per Worm, sanger Martin 
Guldberg og sanger Hans Thimes Christiansen i oktober 2010.  
- Udgivelse 23. november 2010. Efterfølgende præsentation af udgivelsen ved 15 koncerter og 
møder v/ Hans Thimes Christiansen og Egil Hvid-Olsen. 

Opnået støtte: 60.000 kr. (heraf brugt: 57.456,75 kr.). 

Projektets formål: At skabe interesse for salmegenren ved at præsentere 15 splinternye salmer i 
tekst, melodi og lyd. Desuden at udbrede kendskabet til Hans Thimes Christiansens salmer 
gennem præsentation og salg af udgivelsen. Indtægterne for salg af 1. oplag går til den nystiftede 
”Støtteforeningen for kirkelige udgivelser”, så foreningen kan støtte en udgivelse af 2. oplag, 
såfremt det vurderes, at der vil være købere nok hertil.  Ellers går pengene til en anden kirkelig 
udgivelse. 

Fremgangsmåde og ressourcer: De tre initiativtagere, Lone Andersen, Hans Thimes Christiansen 
og Egil Hvid-Olsen, kastede sig ud i projektet ved at søge fonde. Den Folkekirkelige Udviklingsfond 
gav 60.000 kr., Lyne Menighedsråd gav 20.000 kr. og Kvong Menighedsråd gav 10.000 kr. Dermed 
var der penge nok til at aflønne nodeskriver, trykkeri, musikere og lydtekniker. Projektet blev 
derfor sat i gang. I forbindelse med udgivelsen blev der sendt store mængder pressemateriale ud. 
For at opfylde udviklingsfondens krav om frivillig arbejdsindsats rejser Hans Thimes Christiansen 
og Egil Hvid-Olsen rundt til kirker og sognegårde for at introducere et udvalg af salmerne for de 
fremmødte. I maj 2011 holdes det 15. og sidste af disse gratis arrangementer. 

Erfaringer og resultat: Det færdige produkt var udgivelsen af en salme- og nodebog samt cd i 
november 2010. Udgivelsen har fået lokal presseomtale, og er blevet vist god interesse i 
forbindelse med præsentationerne i kirker og sognegårde. Af et oplag på 500 er der i skrivende 
stund (april 2011) solgt 410 eksemplarer. Salmerne bruges ind imellem til fællessang ved 
gudstjenester i Kvong og Lyne Kirker. Ligeledes bruges en del af dem af kirkekor i andre kirker. 

Læs om projektet her: I selve udgivelsen: ”’De knager endnu, de gamle ord’ og 14 andre salmer”. 
Kontaktperson/distribution: Sognepræst Egil Hvid-Olsen, tlf. 75 25 40 08, eho@km.dk. 


