
Konfirmandsalmebogen 
- 25 gamle og nye salmer til konfirmander 

Salmer af Luther, Grundtvig, Brorson, Ingemann, 
Knudsen, Aastrup, Johansen, Lissner, Hans Anker 
Jørgensen, Smedegaard Andersen, Kaalø, Rosendal, 
Grotrian og Krogsdal.  
(Se salmerne på www.konfirmandsalmebogen.dk) 

1) Til fællessang
Alle salmer vises med melodilinje. Ved køb 
af klasse sæt får man adgang til klaver
akkompagnement til samtlige salmer. 

2) Til undervisningsbrug 
Alle salmer har kort indledning, ordforklaringer,  
bibelhenvisninger og 35 spørgsmål til indholdet. 
Desuden findes inspiration og undervisningsmate
rialer på hjemmesiden. Med alt dette er der mulig
hed for virkelig at arbejde med salmerne. 

3) Som scrapbog og gave fra kirken 
Konfirmanderne gør bogen til deres egen med scraps, noter og billeder, og  
de kan tage den med sig efter konfirmationen som et personligt minde. 

Desuden … 
Fadervor og Trosbekendelsen på omslagets inderside, faktabokse, ’Skriv selv’ 
elementer, liste med skriftsteder til konfirmationen, afkrydsningsskema til  
kirkekrydser, og meget mere. 

Få en gratis Konfirmandsalmebog 
Er du præst eller konfirmandansvarlig, kan du få tilsendt et gratis eksemplar af  
bogen (porto: 40 kr). Du kan også finde en Pdf med læseprøve på hjemmesiden.

136 sider, 11 x 18 cm, farvetryk og softcover  
Pris: 95 kr. Ved køb af klassesæt: 65 kr./stk.  
Kontakt: mail@syngnyt.dk eller tlf. 42 72 78 76 

Læs mere på konfirmandsalmebogen.dk 

Konfirmand-

salmebogen

25 gamle og nye salmer

Konfirmandsalmebogen indeholder  
25 salmer til konfirmander

1. I østen stiger solen op
2. Se, nu stiger solen af havets skød
3. Den signede dag med fryd vi ser
4. Du, som har tændt millioner af stjerner  
5. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
6. Nu falmer skoven trindt om land
7. Vær velkommen, Herrens år 
8. Blomstre som en rosengård
9. Det kimer nu til julefest
10. Guds nåde er en vintergæk
11. Hil dig, Frelser og Forsoner
12. Påskeblomst! hvad vil du her?
13. Opstandelsen er lige her
14. I al sin glans nu stråler solen
15. Op, al den ting, som Gud har gjort
16. Hvem er Gud?
17. Du tar mig, som jeg er
18. Den Mægtige finder vi ikke
19. Du kom til vor runde jord
20. Se, hvilket menneske
21. Herre, du vandrer forsoningens vej
22. Nu bede vi den Helligånd
23. Sov sødt, barnlille
24. Vi kommer til din kirke, Gud
25. Troen er ikke en klippe
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