Forord
Innføring av ny salmebok er en gyllen anledning til å fornye salmekunnskap
og salmebruk både i kirken og samfunnet. Konfirmantene er en viktig
målgruppe i denne sammenheng. Aktiv bruk av et bredt spekter av salmer
gjennom hele konfirmasjonstiden vil være av stor verdi for konfirmantene
også senere i livet.
Dette heftet henvender seg til konfirmantlærere (prest, kateket, trosopplæringsmedarbeider, kirkemusiker, gruppeleder mfl.).
Bibelen og salmeboken er konfirmasjonstidens viktigste bøker. Norsk
salmebok 2013 (N13) er særlig egnet til bruk i konfirmasjonstiden:
•

N13 har større bredde både med hensyn til innhold og melodisjangere
enn noen tidligere salmebok i Den norske kirke.

•

N13 inneholder også bønnebok, katekisme og noen liturgier – til bruk
både i konfirmasjonstiden og senere i livet.

•

N13 er bokmål- og nynorsk-salmebok i samme bok. Her er også 60
salmer med samiske og kvenske tekster. Dette gjør boken anvendelig
for konfirmanter i alle deler av landet vårt.

•

N13 har tematiske registre og sjangerregistre, som «Trosopplæring,
større barn og unge», «Omsorg for skaperverket», «Gospelsanger og
moderne lovsanger»,osv.

Eide Forlag, som er utgiver av Norsk salmebok 2013, er opptatt av å gi
pedagogisk hjelp til å ta i bruk salmeboken. Derfor søkte forlaget om
trosopplæringsmidler fra «Størst av alt – barn og unge i Den norske kirke»
til prosjektet «Bruk salmeboken i konfirmasjonstiden». Midlene vi fikk,
har gjort det mulig å realisere dette som et toårig prosjekt med sikte på å
gi menighetene konkret pedagogisk hjelp. Derfor har vi utarbeidet dette
veiledningsheftet som sendes gratis til alle menigheter i Den norske kirke.
Deler av heftet er skrevet på bokmål (BM), andre deler på nynorsk (NN).
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I tillegg til dette veiledningsheftet vil det bli utarbeidet metodiske undervisningsopplegg til bruk på forskjellige typer samlinger i konfirmasjonstiden: Undervisningstimer, gruppesamlinger, turer/leirer, fellesskapssamlinger, diakonale tiltak, gudstjenester, osv. Til dette har vi knyttet til oss en
prosjektgruppe med fagpersoner fra forskjellige deler av landet. Gruppen
består av personer med god salmekunnskap og variert menighetspedagogisk, teologisk og kirkemusikalsk utdannelse og erfaring: Kristin Vold
Nese, Sindre Skeie, Øystein Wang, Fredrik Røste Haugen, Berit Frøydis
Svineng Johnsen og Inger Marie Lillevik.
Undervisningsoppleggene blir lagt ut til fri nedlastning og kopiering
på www.norsksalmebok.no/syngtro.
Trosopplæring i Den norske kirke handler om å dele, slik det uttrykkes
i «Plan for trosopplæring»:
VI DELER tro og undring
VI DELER kristne tradisjoner og verdier
VI DELER opplevelser og fellesskap
VI DELER håp og kjærlighet
En aktiv bruk av salmer i konfirmasjonstiden vil kunne bidra til å vektlegge
alle disse aspektene ved trosopplæringen. Syng tro!
Lysaker, desember 2014
Estrid Hessellund og Sindre Eide
Prosjektledere for Syng tro! – Salmeboken i konfirmasjonstiden
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