
Christianslystmødet
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Salmesang har været en del af kirkens og gudstjene-
stens historie siden de allertidligste tider. Allerede fra 
gammeltestamentlig tid kender vi Davids Salmer som 
ikke blot er bibelske tekster, men har været sat til mu-
sik og sunget som tak, klage eller lovprisning. Også 
i nytestamentlig tid spillede salmer en vigtig rolle i 
kirke og menighed, og reformatoren Martin Luther er 
ophavsmand til mindst 36 salmer, hvoraf en stor del 
findes i den danske salmebog.

Mange af de gamle salmer synger vi ikke mere, men 
både Davids og Luthers salmer har givet inspiration til 
nye salmedigteres værker, og det har betydet en for-
nyelse af salmeskatten som har rødder i gamle tradi-
tioner. Men der skrives også nye salmer som står alene 
og som selv skaber nye traditioner, både hvad angår 
tekst og musik, og bl.a. dem skal vi se nærmere på 
under dette års Christianslystmøde. Temaet er netop 
’Salmer’, og vi får indledningsvis en gennemgang af 
K.L. Aastrups salmeværk og digtning. Det følges op 
med en præsentation af en række nye salmer; nogle 
med udgangspunkt i bibelske læsninger, og andre med 
udspring i tak, klage eller lovprisning.

Der vil være tre spændende oplæg ved foredragshol-
dere af vanligt høj standard, og efter hvert oplæg vil 
der være mulighed for spørgsmål og diskussion. Da te-
maet jo er salmer, skal vi også synge, og alle tre fore-
dragsholdere har udvalgt en række salmer som belyser 
de enkelte oplæg. Til at ledsage os har vi en kyndig 
pianist.

Undervejs i programmet er der også indlagt pauser 
hvor man kan udveksle erfaringer eller lære nye men-
nesker at kende.

Christianslystmødet 2020 - for alle med interesse 
for kultur og kristendom

Praktiske oplysninger
2020

Christianslystmødet finder sted på kursuscentret Christi-
anslyst ved Sønderbrarup. Adressen er:

Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup
Tlf. 04641 92 229

PRISER (PR. PERSON)
Forplejning og overnatning på dobbeltværelse .... € 70,-
Forplejning og overnatning på enkeltværelse ...... € 80,-
Deltagelse fredag, inkl. middag .......................€ 30,-
Deltagelse lørdag, inkl. frokost ........................€ 34,-
Deltagelse i enkeltforedrag .............................€ 10,-
Leje af sengetøj ............................................€ 10,-
(Ønsker du ikke at leje sengetøj og håndklæde, skal du 
selv medbringe det nødvendige)

TILMELDING 
Tilmelding kan ske på www.lyksborg.de. Klik på ’Det 
sker’ og vælg menupunktet ’Christianslystmødet 2020’. 
Så kommer du til webshoppen hvor du kan melde dig til 
og betale. Du kan også udfylde og sende tilmeldings-
blanketten til Ruben Fønsbo, Schwennaustr. 12, 24960 
Lyksborg. Endelig kan du maile oplysningerne eller en 
skanning af den udfyldte blanket til ruf@kirken.de.

BETALING
Betaling for kursus, overnatning osv. overføres ved til-
melding eller betales i webshop. Tilmeldingen er først 
gyldig når din indbetaling er registreret. Send beta-
lingen med tydelig angivelse af navn(e) til:

Sydbank, Flensborg: Christianslystmoede

IBAN: DE83 2151 0600 1000 5049 38

BIC: SYBKDE22XXX

TILSKUD: Medlemmer af en dansk menighed i Sydsles-
vig kan søge om tilskud til mødedeltagelse hos eget me-
nighedsråd. Dette bør ske inden mødet afholdes.

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos Ruben Føns-
bo, tlf. 04631 7179.

Før sang man 
roligt salmer
Salmer, tradition og udvikling

 

Fredag d. 28. - lørdag d. 29. februar 
2020 på Kursuscentret Christianslyst

Christianslystmødet
2020



Tilmelding
Navn(e)  

Adresse  

Postnr. og by  

Tlf.  

Mail  

¨ Par, dobbeltværelse, € 70,- pr. person

 Sammen med  

¨ Ønsker enkeltværelse, € 80,-

¨ Leje af sengetøj og håndklæde, € 10,-

¨ Deltagelse fredag, inkl. middag, € 30,-

¨ Deltagelse lørdag, inkl. frokost, € 34,-

¨ Deltagelse i enkeltforedrag, € 10,-

¨ Vegetarmad

¨ Diabetikermad

Bemærk at overnatning inkluderer forplejning.

BETALING
Samtidig med tilmelding overføres betaling med ty-
delig angivelse af navn(e) til nedenstående konto.

BANK: Sydbank, Flensborg
IBAN: DE83 2151 0600 1000 5049 38
BIC: SYBKDE22XXX

TILMELDING OG TILMELDINGSFRIST
Tilmeld dig på www.lyksborg.de: Klik på ’Det sker’ og 
vælg ’Christianslystmødet 2020’. Du kan også udfylde 
blanketten ovenfor og sende den til Ruben Fønsbo, 
Schwennaustr. 12, 24960 Lyksborg. Alternativt kan du 
maile oplysningerne eller en skanning af den udfyldte 
blanket til ruf@kirken.de. Sidste tilmeldingsfrist er 
mandag d. 27. januar. Har vi ikke registreret din ind-
betaling to hver dage efter denne dato, forbeholder vi 
os ret til at annullere din tilmelding.

Program, Christianslyst-mødet 2020

K.L. Aastrup – en salmeprædikant
Da forslaget til Den Danske Salmebog 1953 to år tidligere 
blev sendt ud til diskussion blandt folkekirkens præster 
og menigheder, skrev kommissionen bag forslaget i for-
ordet: ’Gerne havde vi taget ’moderne’ salmedigtning med, 
hvis der ret havde været nogen. Men det hører med til vore 
dages ringhed, at Gud ikke i disse hårde tider har oprejst 
nogen profet endsige nogen menighedens forsanger iblandt 
os … Det afgørende for os har aldrig været, om noget var 
nyt eller gammelt, men om det var godt. Hellere gammelt 
og godt end nyt og dårligt.’ Men der var faktisk en enkelt 
salmeskribent med en ny tone i samtiden: Karl Laurids 
Aastrup. Og det endte da også med, at den endelige sal-
mebog optog 4 af hans salmer samt en oversættelse. I 
den nyeste salmebog er tallet forøget til 21 originale og 
en oversættelse. Foredraget vil – med fortælling, fælles-
sang og teologisk og kirkehistorisk belysning af tekster 
– præsentere K.L. Aastrup som præst og salmedigter.

salme’ egentlig er. Disse overvejelser og diskussioner vil 
Morten give os et indblik i ved at fortælle om tilblivelsen 
af ’100 salmer’. Vi skal naturligvis synge en del salmer; 
både af dem der kom med, og dem der blev valgt fra.

FREDAG D. 28. FEBRUAR
Kl. 17.00 ............... Ankomst og værelsesanvisning
Kl. 18.00 .............................................Spisning
Kl. 19.30 ................ Foredrag v. Jørgen Kjærgaard
Kl. ca. 22 ........................................Let natmad

Hvad er en god salme?
Morten Skovsted er sognepræst, og 2013-2016 var han 
desuden formand for den redaktionsgruppe, der sammen-
satte salmebogstillægget ’100 salmer’. I det redaktions-
arbejde er salmer blevet valgt til og fra, og det gennem-
gående spørgsmål har naturligvis været, hvad en ’god 

LØRDAG D. 29. FEBRUAR, FORMIDDAG
Kl. 8.00 .......................................... Morgenmad
Kl. 9.15 ..........................................Morgensang
Kl. 9.30 ................... Foredrag v. Morten Skovsted

LØRDAG D. 29. FEBRUAR, EFTERMIDDAG

Kl. 12.00 ................................................. Frokost
Kl. 13.30 ........................Foredrag v. Iben Krogsdal

Man kan godt synge sig kristen
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om 
sit arbejde med at skrive nye salmer. Hun vil give os 
et indblik i de menneskeskæbner, der gemmer sig bag 
hendes salmer, og hun vil fortælle om de mennesker, 
der har inspireret hende gennem årene. Vi skal høre, 
hvordan en ny salme bliver til i et samarbejde mellem 
forfatter og komponist, og vi skal synge om sorg, glæ-
de, kamp og vild opstandelse i et moderne menneskeliv.

Efter hvert foredrag er der tid til spørgsmål og debat.

Kl. ca. 16 afsluttes Christianslystmødet 2020.


