FORORD
Salmer er til for å deles. Salmer er til for å bli sunget. Noen ganger er salmer
også fine som lese- og samtaletekster. De salmer vi har valgt som samtaleopplegg i dette heftet, har det til felles at de har en tydelig referanse til en eller flere
bibeltekster.
Heftet har flere formål:
– å gi anledning til å fordype seg i salmetekster og bibeltekster
– å gi mulighet til å gå på oppdagelse i nye og gamle salmer i Norsk salmebok 2013
(N13)
– å samtale og synge sammen
Målgruppen er voksne og unge voksne i studiegrupper, etabler te grupper og
ad hoc-grupper.
De 16 studieopplegg over 16 ulike salmer er disponert slik at de fungerer
enkelt vis, men også som en «serie» for grupper som møtes regelmessig.
Ikke alle samtaleoppleggene er like. Noen har flere spørsmål enn andre, men
det går an å velge til og trek ke fra, som det passer for gruppen.
Alle deltagere i gruppen bør ha dette studieheftet, Norsk salmebok 2013 og
Bibelen.
Det kan også være nyttig å ha tilgang til Bibelen og salmeboken elektronisk.
Se mer om dette på www.bibel.no (nettbibelen) og www.gudstjeneste.no / www.
gudsteneste.no (digital salmebok, besifringssalmebok, salmebok som app etc.).
Salmene er disponert etter salmenumrene i Norsk salmebok 2013. Fire er nye
og for første gang tryk ket i en norsk salmebok, tre er med i Salmer 1997 og ni
er overlevert fra Norsk salmebok 1985 (NoS 85) og eldre salmebøker. Seks av
salmene er på nynorsk, ti på bokmål.
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Under veis i utarbeidelsen av oppleggene har vi gjort bruk av nyttige kilder
som Nytt norsk salmeleksikon, Akademika forlag 2011–2013, Salmehåndbog
(ved Helge Dahn, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1968), Sanghåndbogen
(En præsentation af sangene i Højskolesangbogens 18. udgave, FFDs Forlag
2006), «Guds rikes skatt», Fagbokforlaget 2013, Google-verktøyet mv.
Bibelsitatene følger Bibelen, Bibelselskapet 2011.
Takk til Thomas Berbom, Jar kirke i Bærum, og Jan Terje Christoffersen, Menighetsfakultetet, for meget nyttige innspill i arbeidet med heftet.
Vi tak ker også Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening for lån av
skrivestue på forskningssenteret Xristos, Lesbos (Hellas), under utarbeidelsen.
Lesbos og Lysaker, september 2014.
Sindre Eide og Estrid Hessellund
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