Ny salmebog - hvad??
Nr. 1, 2015
Læs i Pulsen:
Ny sajmebog ….. s. 1
Korstævne 2015 s. 2
Formidling af nye
salmer ………… s. 3
Generalforsamling
2015 ……………. s. 4

Det har vi jo lige fået, vil nogle sige. Hvorfor så den snak igen?
Jo, fordi det faktisk ikke er rigtigt, at vi lige har fået den – i
mere end 10 år har den flittigt været brugt ud over det ganske
land. Og det som begyndte med megen modstand endte med
at blive til glæde, inspiration og fornyelse af menighedssangen.
Når dertil lægges at processen frem til det vi kalder den nye
salmebog, stort set spændte over samme åremål, altså
omkring 10 år, så betyder det, at hvis vi i bedste fald begynder
at tale om en næste salmebog i dag, så vil der meget nemt gå
mindst 15 år før en afløser ligger klar. Og 25 år mellem
salmebogsudgivelser er vel ikke forhastet.
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Denne argumentation går kun på tidshorisonten. Der er mange
andre grunde til at begynde arbejdet med en ny salmebog,
men lad os starte debatten nu.
Leif Rasmussen
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Korstævne 2015
Hermed inviteres du og dit kor til korstævne Silkeborg Højskole. Der er endnu lang tid til,
men start allerede nu med at få det i ”korkalenderen”
2. - 3. oktober 2015
Det er en invitation til at lade dit kor opleve helt nyskrevne salmer og samtidig lære disse
at kende gennem direkte møde med nogle af de komponister, som har skrevet melodierne
samt korsatserne. De nye salmer vil blive udgivet i et hæfte som hver deltager får på
stævnet. Ud over indlæring af nye salmer, vil korene også blive præsenteret for 2 satser af
kendte popbands, som f. eks. U2 eller REM. Også disse satser vil være skrevet direkte til
dette korstævne og ved tilmelding vil man få oplyst hvilke værker det vil dreje sig om. Alle
salmer/sange vil være udsat for 3 lige stemmer. Korstævnet henvender sig til alle der har
korbaggrund, og som kan arbejde koncentreret over en week-end. Det vil som hovedregel
sige børn fra 6. klasse og opefter.
Korstævnet er samtidig en fantastisk mulighed for at møde andre fra hele landet, der deler
den samme interesse: at synge i et stort kor, og dermed opleve noget, som man ellers ikke
kan opleve hjemme.
Program
Fredag d. 2.. oktober
Kl.18.00
Ankomst og indkvartering . Man kan evt, spise sin medbragte mad
Kl.19.00
Præsentation af dirigenter - koropvamrning og fællessang
Kl.20.00
Kaffe/The/saftevand
Kl.20.15
Korinstruktion fortsat
Kl.21.00
Aftensang
Kl.21.30
Svømmehallen er åben
Kl.22.15
FRIK generalforsamling
Dagsorden i følge vedtægter – udsendes i næste nr. af Pulsen
Lørdag d. 3. oktober
Kl. 8.00
Morgenmad
Kl. 9.00
Morgensang
Kl. 9.15
Korinstruktion
kl. 12.00
Frokost
Kl.13.00
Prøve m. efterfølgende generalprøve
Kl.14.30
Kaffe/The/ Saftevand
Kl.15.00
Værkstedskoncert - musikgudstjeneste
Kl.16.00
Stævnet slut
Praktiske oplysninger
Medbring: Sovepose, liggeunderlag (indkvartering finder sted i klasserum) evt. badetøj
samt personligt udstyr
Pris: 250 kr, der betales forud på netbank efter accept af deltagelse er givet. Skriv
korstævne og navn. Hvis afbud kommer senere end 5 dage før stævnet kan der ikke
refunderes.
Kontonummer: 5072 1163850. Med i stævneprisen følger et korhæfte til hver deltager.
Tilmelding: Senest 21. september på mail til Leif Rasmussen:
nylandsminde@rasmussen.mail.dk ,eller tlf. 86871785.
Yderligere oplysninger kan hentes samme sted.
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Formidling af nye salmer
Det er ikke nogen nyhed, at FRIK gennem de sidste godt 25 år har været med til at skabe
grobund for en ny salmetradition. Det er heller ikke nogen nyhed, at mange andre har gjort
det samme.
Der eksisterer en hjemmeside, hvor netværket Syng Nyt er i gang med at give et samlet
billede af den righoldige produktion af salmer og andre materialer, som gennem de sidste
mange år har været fremme på markedet.
Man kan finde resultatet på hjemmesiden www.syngnyt.dk
Netværket præsenterer sig selv på følgende måde på hjemmesiden:
Netværket blev stiftet i 2011 af sognepræst Morten Skovsted, der stadig står for drift og
aktiviteter. Morten er fast salmeanmelder og salmeskribent i Kristeligt Dagblad. Syng Nyt
har over 300 medlemmer og dertil en facebookside.
Netværket består af organister, præster, kirkesangere, salmedigtere, komponister,
musikfolk og salmebrugere fra hele landet.
Det er tanken, at netværket kan medvirke til udbredelsen af nye salmer ved at vi:
• Inspirerer hinanden gensidigt; præster, organister, salmedigtere, komponister og
andre der bruger og/eller er interesserede i nye salmer.
• Står for salmearrangementer på sogne- provsti- stifts- eller landsplan eller hjælper
med at arrangere sådanne.
• Udgiver nye salmer.
• Udvikler redskaber, der gør det nemmere at finde frem til relevante, nye salmer,
f.eks. registre, databaser m.v.
• Indbyder til et tilbagevendende, årligt salmetræf, hvor vi sammen kan synge, lytte
og tale sammen om nye salmer.
• Formidler information om nye udgivelser med og om nye salmer samt anmeldelser
heraf.
Det er gratis at være medlem af og bruge netværket, og alle med et hjerte der banker for
nye salmer er velkomne, professionelle så vel som glade amatører.
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Generalforsamling i FRIK fredag d. 2. okt. 2015

I forbindelse med FRIK´s korstævne afholder vi generalforsamling Fredag d. 2. okt. Kl. 22
på Silkeborg Højskole. Man er velkommen til at komme tidligere og evt. overvære
korindstudering. (Se program andet sted i bladet)
Undervejs i generalforsamlingen vil der være rødvin og ostebord.
Generalforsamlingen er gratis, men mod betaling kan man overnatte på skolen, og evt.
deltage i næste dags program.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Leif Rasmussen, Jens Maibom, Johannes Neergaard samt Winni Kilsgaard
7. Valg af revisorer og suppleant
8. Evt.
Vel mødt
Leif Rasmussen
Kontingent
For enkeltpersoner 150 kr. pr. år
For gruppemedlemsskab f.eks. kirkekor eller menighedsråd er kontingentet 250 kr. pr.
år, heri indgår 2 eksemplarer af Pulsen, så man har mulighed for at lægge et eksemplar i
våbenhus eller sognelokaler.
Kontingentet for 2014 bedes indbetalt på konto nr. 5072 1163850

Forum For Rytme I Kirken
Hjemmeside: www.frik.dk
Formand (bestilling af noder og medlemskab)
Leif Rasmussen – 86871785 – Nattergalevej 5, 8900 Randers
e-mail: nylandsminde@rasmussen.mail.dk
Pulsen: Herluf Nielsen – 75891513 – Myntevej 48, 8722 Hedensted
e-mail: honi@hafnet. dk
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