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Skriv selv
Skriv alle de ord, du kan komme i tanke om, som har med
konfirmation, salmer, kirke og kristendom at gøre.
Hvem kan finde på flest?

9

Kære konfirmand
Du er nu i gang med at gå til præst.
Du går til konfirmationsforberedelse, og en af de ting, I skal lave
sammen, er at synge.
I skal synge salmer i gudstjenesten og i de timer, I har sammen i
sognegården, på konfirmandlejren eller i klubben.
Måske I også skal læse salmer hjemme. For salmer kan bruges til
mange ting.
Nogle af salmerne knytter sig til en bestemt årstid eller højtid;
til jul, påske eller pinse. Der kan også være nogle, som knytter
sig til en bestemt begivenhed, f.eks. dåben eller konfirmationen.
Nogle passer bedst at synge om morgenen, andre om aftenen.
De fleste handler om Gud, Jesus eller Helligånden, men ofte også
om dig. For salmer handler også om menneskelivet, når det går
godt, og når det er svært. Når man er allermest glad eller allermest ked af det. Derfor er salmebogen en guldgrube og en skat
at have med sig i sit liv.
Når vi synger sammen, er det som at få et nyt, fælles sprog.
Pludselig får de store følelser krop, og vi kan opleve, at der bliver
sat ord på noget, som vi ikke kunne sige os selv.
Nogle salmer er lette og ligetil at forstå, andre er svære, men
alligevel kan vi fornemme, at der er noget vigtigt på færde.
Salmer kan bruges hele livet.
God fornøjelse!

Morten, Laura, Johanne og Peter
Hjortshøj præstegård, 27. august 2017
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Hvem er jeg?
Udfyldes ved konfirmationsforberedelsens
begyndelse
Navn

Adresse og by

Klasse og skole

Forældre

Søskende

Jeg blev døbt d.
Jeg skal konfirmeres d.

i

kirke
i

kirke

11

Mit hold

Foto af holdet / klassen
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Om konfirmationsforløbet
Hvad forventer jeg af konfirmations
forberedelsen?

Hvem eller hvad er Gud?

13

Hvem er Jesus?

Hvad sker der ved en gudstjeneste?

Hvad betyder mest ved min konfirmation?
(Du må gerne sætte flere krydser)
¨
¨
¨
¨
¨

Handlingen i kirken
Gaverne
Festen
Blå mandag
Overgangen:
At blive ung/voksen

¨ Familien
¨ Tøjet
¨ Forberedelserne
¨
¨

14

Vidste du…
… at konfirmationen blev indført i Danmark i 1736? Man havde
haft konfirmation tidligere, helt tilbage fra dengang kristendommen blev indført i Danmark i cirka år 1000, men Martin Luther
havde afskaffet konfirmationen ved reformationen. Han syntes,
at dåben var det eneste afgørende, og at den ikke behøvede at
blive bekræftet. I 1736 blev den så genindført, fordi man igen
syntes, at det var vigtigt, at den enkelte selv sagde ja til kristendommen.
Ordet ‘konfirmation’ betyder bekræftelse (du kender det
måske fra engelsk: ‘to confirm’). Tidligere var det vigtigt, at den
enkelte unge selv kunne bekræfte sin tro, men i dag lægger vi
mere vægt på, at det er Gud, der bekræfter dåbens løfte: at han
altid vil være med dig.
Men begge dele er en del af konfirmationen: Konfirmanden
siger ja til at ville velsignes, og Gud gentager sit evige ja til den
unge.
I gamle dage var konfirmationen endnu mere vigtig og
alvorlig end i dag, for når man blev konfirmeret, ‘trådte man ind
i de voksnes rækker’. Så kunne man gå til nadver og fik mange
andre rettigheder i samfundet. Og tit blev man sendt ‘ud at tjene’, som det hed. Både drenge og piger blev sendt hjemmefra for
at arbejde på gårdene og i private hjem. Drengene arbejdede ofte
på marken og i stalden, mens pigerne arbejdede med rengøring
og madlavning i hjemmene.
I dag bliver man ikke voksen ved konfirmationen, men man
kan stadig sige, at konfirmationen er en vigtig overgang: nu fra
barn til ung.
Du står stadig et vigtigt sted i livet. Der hvor du skal til at
finde ud af, hvem du er, og hvad du vil med livet.

I østen stiger
solen op
morgen

Kort om salmen
‘I østen stiger solen op’ er nok den mest kendte salme i Danmark
overhovedet. Den bliver sunget i kirkerne, i skolerne, hos spejderne, hos de gamle på lokalcenteret og mange andre steder.
Teksten er skrevet af Ingemann og melodien af Weyse. De
to udgav i fællesskab en række børnesalmer til både morgen og
aften. Flere af dem er med i Salmebogen, og nu synges de af både
børn og voksne, for morgen og aften oplever vi alle, hver dag. Og
morgensalmerne passer både til gudstjenesten og vores livsglæde… for alle kender den rare fornemmelse af varme i kroppen,
når solens stråler rammer os. Eller glæden, når lyset bryder
igennem en sky en gråvejrsdag.
I salmen er solen et billede på Gud og Jesus og alt det gode,
de spreder i verden.
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1. I østen stiger solen op
B.S. Ingemann, 1837 · mel. C.E.F.Weyse, 1837. DDS 749

F

2
& b4 j
œ

C7

œ™

I

øs

F

C

&b œ

-

D‹

œ

œ™

spre - der

guld

D‹

& b œ™
bjer

F/A

C

œ œ

-

ge - top,

F/A

D‹

B¨

œ

œ

œ™

œ

sten

sti - ger

G

C

œ

på

F/A

j
œ

‰

œ

sky,

C/B¨

går

œ

F/A

går

o

B¨

œ™

F/C

œ œ

-

ver land

-

F

œ

œ

C/E

len

op:

Den

B¨

œ™

F

œ

B¨

œ œ

o - ver hav
C7

Eº/G

œ

og

F

œ

œ™

og

by.

1 I østen stiger solen op:

5 Og med Guds sol udgår fra øst

2 Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

6 Og alle stjerner neje sig,

3 Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

7 Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

4 Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

1

so

C

en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.
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Ordforklaringer
v. 2
v. 3
v. 4
v. 5

Favre ~ skønne/dejlige
Eden ~ Paradiset
Oprandt ~ stod op
Glans ~ klart lys

Abild ~ æbletræ
v. 6 Neje sig ~ bukker
Hin ~ den

Bibelsteder
v. 3 1 Mos 2,8-10 og 3,22 (Paradiset og livets træ)
v. 4 Luk 2, 1-14 (Jesu fødsel)
v. 6 1 Mos 37,9 (Josefs drøm)

Spørgsmål
1. Hvad eller hvem er solen et billede på?
2. Hvorfor handler salmen om østen?
3. Hvor tror du, Paradiset ligger?

1
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Vidste du…
… at næsten alle kirker i Danmark kan fungere som kompas?
I alle de gamle landsbykirker vender alteret og koret mod øst, og
når du ved det, så har du pludselig en masse kompasser, spredt
ud i landskabet.
I de gamle hvide landsbykirker havde man oprindelig et vindue i østvæggen, hvor der mange steder siden er blevet stillet et
alter. Gennem vinduet kunne solen skinne ind i kirken, når den
stod op søndag morgen. Dengang mente man også, at Paradiset
lå mod øst, og at det var derfra solen stod op.
Også de fleste nye kirker vender sådan, at alteret er i øst,
men nogle gange er det ikke muligt på grund af bygninger eller
veje, der ligger der i forvejen.
I gamle dage var det også sådan, at kvinderne sad i nordsiden af kirken, og mændene sad i sydsiden. Mange steder kan
man i kirkemuren på den gamle kirke stadig se resterne af den
ene indgang, der nu er blevet nedlagt.

1

Se, nu
stiger solen
af havets skød
morgen

Kort om salmen
Denne morgensalme bruges til almindelige gudstjenester men
også tit til begravelser, fordi den både indeholder lys og mørke,
tristhed og håb. Og tak.
Jakob Knudsen var en præst og forfatter, der havde en meget
svær tid i sit liv, da han skrev salmen. Han var angst og usikker
over for fremtiden, men salmen udtrykker, at selv i mørket er
der skønhed, håb og liv.
Hvis man læser teksten grundigt, så kan man måske mærke,
at man bevæges af salmen. I begyndelsen handler salmen ‘kun’
om en solopgang, men til sidst handler den også om opstandelse
og evighed. Det er godt på den måde at blive mindet om, at Gud
er så stærk, at han har kræfter til at rive os ud af døden, når den
til sidst har fanget os i sit garn.

2
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2. Se, nu stiger solen af havets skød
Jakob Knudsen, 1891 · mel. Oluf Ring, 1915. DDS 754
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hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

2 Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.
3 Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!
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4 O, at jeg tør favne dig, skære dag,

kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

5 Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,

did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud o du milde Fader, min skaber, Gud!

6 Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,

lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

7 Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
Ordforklaringer
v. 1 Salig ~ lykkelig
Tyst ~ stille
v. 2 I fulde drag ~ dybt
End ~ endnu
v. 3 Svinder ~ forsvinder
v. 4 Skær ~ ren og ny
v. 5 Did ~ der
Ret ~ ligesom

v. 6 Drage ~ rejse
Ikkun ~ kun
Stævne ~ have retning imod
Skærmer ~ beskytter imod
Garn ~ net
v. 7 Fly ~ flygte
Stander ~ står

Bibelsteder
v. 1+5 1 Mos 2,7 (Guds ånde der blæser liv i Adam)
v. 2 Sl 96,1 (Syng Herren en ny sang)
v. 3+7 Luk 1,79 (“for at lyse for dem der sidder i mørke…”)
v. 3 Matt 6,10 (Ske din vilje – fadervor)

2
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Spørgsmål
1. Se v. 2. Hvorfor synger vi mennesker sange, når livet gør ondt
– og godt?
2. Se v. 4. ‘Alle gode navne, som bedst jeg ved’. Hvilke gode navne ville
du nævne? (dvs. hvilke mennesker er du glad for findes i dit liv)
3. Se v. 6. Hvad betyder: ‘ud hans hånd mig river af dødens garn’?
4. Sammenlign v. 1 og v. 7. Hvad er forskellen på, at solen lander på
verdens kyst, og at solen stander stille på livets kyst?

Vidste du…
… at Den Danske Salmebog er en af de allermest solgte bøger i
Danmark? Siden den nuværende salmebog udkom i 2003 er der
solgt næsten en million eksemplarer, og Salmebogen står i mere
end seks ud af ti hjem i Danmark. Der er mange danskere, der
både synger salmerne og læser dem, og der er faktisk mere end
otte ud af ti danskere, der synger salmer til jul.
Der er 791 salmer i Salmebogen, og langt de fleste af dem er
flere hundrede år gamle. Det skyldes blandt andet, at salmerne før i tiden betød endnu mere end i dag: Man begyndte hver
morgen i skolen med at synge en salme, og ofte brugte man
religionstimerne på at lære salmevers udenad.
Dengang fik konfirmander også ofte en salmebog i gave, for
nu kunne de jo gå i kirke på egen hånd… med nadver og det hele.
I dag er det sjældent, at man får Salmebogen i gave.
Men måske får du en konfirmandsalmebog? :-)

2

Den
signede dag
med fryd vi ser
morgen

Kort om salmen
Også denne morgensalme er et af de store salmehits i Folkekirken, og den bruges både til almindelige gudstjenester, til bryllup,
til begravelse og mange steder også til konfirmation.
Salmen handler om rigtig mange ting. Den handler om solopgang, om jul, om gudstjeneste, om sang, om storhed, om tak
og om det evige liv.
Den er skrevet af Grundtvig med inspiration i en gammel,
dansk vise. Sådan gjorde man ofte før i tiden: Man skrev videre
på de gamle salmer, så de fik ‘nye versioner’.
Da den udkom, blev den nærmest forbudt, fordi nogle ikke
synes, den var god nok, men nu er det en af de mest populære
salmer.

3
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3. Den signede dag med fryd vi ser
N.F.S. Grundtvig, 1826 · mel. C.E.F. Weyse, 1846. DDS 402
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1 Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

2 Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.
3 Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.
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4 Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

5 Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

6 Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.

7 Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.
Ordforklaringer
v. 1 Signede ~ velsignede
Til fromme ~ til gavn og nytte
v. 2 Østerlid ~ øst
Jordens bold ~ jordkloden
v. 3 Om ~ selvom
Tunge ~ stemme
v. 4 Oprinde lod ~ begyndte
v. 5 Sagtelig ~ langsomt

Tinde ~ bjergtinde/bjergtop
Henrinde ~ glide afsted
v. 6 Årle ~ tidlige
Liflige ~ dejlige
Tindre ~ skinne
v. 7 Prud ~ skøn
Grand ~ stor
Gammen ~ glæde
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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.
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
(Se salmerne på www.konfirmandsalmebogen.dk)
5. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

1) Til fællessang

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

Alle salmer vises med melodilinje. Ved køb
af klassesæt får man adgang til klaver
akkompagnement til samtlige salmer.
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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.
ISBN 978-87-997571-8-3

9 788799 757183

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. 41 72 78 76

Læs mere på konfirmandsalmebogen.dk

