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Kære kirkemusikere, organister, præster, kirke- og kulturmedarbejder samt 

menighedsråd! 

 

Fremover vil der hvert halve år 

udkomme et nyhedsbrev fra 

Kirkemusikalsk Stiftsudvalg med 

oplysninger om arrangementer og 

andet, der er relevant for den, der 

beskæftiger sig med og er 

interesseret i kirkemusik. 

 

Udvalget har nu – efter det blev 

genoprettet – arbejdet godt et par år 

og har (gen)indført to årlige, 

tilbagevendende arrangementer: Salmesangens søndag og Kirkemusikalsk 

temadag. 

 

Salmesangens søndag ligger altid den sidste søndag i september, hvilket i år er 

den 26. september. I det vedhæftede findes inspiration til salmer og musik for 

dem, der måtte have lyst til at markere dagen – temaet følger dagens læsninger 

og er Åndens enhed og det himmelske i musikken. 

 

Kirkemusikalsk temadag finder i år sted torsdag den 4. november og vil med 

et års forsinkelse fejre 100-året for udgivelsen af Thomas Laubs Musik og Kirke. 

Professor i musikvidenskab ved Universität Freiburg Konrad Küster vil på dansk 

holde et foredrag om en særlig slesvigsk baggrund for Laubs værk. Ved en 

efterfølgende paneldiskussion vil der med udgangspunkt i Laubs tanker blive 

stillet nogle spørgsmål i krydsfeltet mellem musik og kirke, lyd og teologi, 

musiker og forkynder – også med udblik til de vilkår, som kirkemusikken 

befandt sig i under de forkortede og fællesangsløse gudstjenester i begyndelsen 

af 2021. 

 



Stiftsudvalget støtter og anbefaler alle interesserede at deltage i den 

Kirkemusikerfestival, som er fælles for Ribe og Haderslev Stifter, og som 

finder sted fredag den 1. oktober i Billund. Temaet er Korsangen og korlederen, 

og kurset – som man kan læse mere om i det vedhæftede – retter sig mod 

kirkemusikere (organister, korledere og kirke- og kulturmedarbejdere). 

 

Folkekirkens Ungdomskors lokale stiftskreds afholder voksenkorstævne 

med Erik Sommer lørdag den 20. november i Flensborg – læs mere om stævnet 

her: https://www.fuk.dk/folkekirkens-

ungdomskor/stiftskredse/haderslev/kalender/2021/voksenkorstaevne-med-erik-

sommer/.  

 

Ved sit seneste møde besluttede Stiftsudvalget at foretage en undersøgelse af, 

hvad det har betydet for gudstjenesten at måtte undvære den fælles 

salmesang. Martin Rønkilde, der er medlem af udvalget og sognepræst ved 

Sankt Nicolai Kirke i Kolding, stillede forslaget og har gennemført de 

fokusgruppeinterviews, hvis data senere skal behandles af et udvalg. Vi 

forventer, at der i løbet af efteråret vil blive udarbejdet en rapport med 

resultaterne af undersøgelsen, der er foretaget med deltagelse af fire par præster 

og organister i hvert af stiftets syv provstier samt Sydslesvig. 

 

Udvalget har fået i opdrag at få udarbejdet et korværk til Haderslev Stifts 

100-års jubilæum første søndag i advent 2022. Udvalgets formand deltog 

sammen med biskop Marianne Christiansen for nylig i et opstartsmøde med en 

digter og en komponist, som begge umiddelbart sagde ja til at påtage sig 

opgaven, og som glæder sig til samarbejdet. Det skal munde ud i korstævner og 

en uropførelse af værket i Domkirken sidste søndag i kirkeåret. Den følgende 

søndag vil man ved fejringen i sognene kunne anvende dele af værket, alt efter 

kirkemusikalsk formåen. Eksempelvis vil der være en fællesalme, der løber som 

en rød tråd gennem værket, og korsatserne vil være for forskellige besætninger 

og i varierende sværhedsgrad. 

 

På vegne af Kirkemusikalsk Stiftsudvalg sendes de bedste hilsener med ønsket 

om en god sommer! 

 

Birte Reimers og Mads Djernes 


