
ANMELDELSER 

AF BØRNESALMEBOGEN M. CD:

“Et ganske gedigent værk, der fortjener at blive standart på ethvert børneværelse.”
Roskilde stiftsblad dec ´11 

“Sangen er klar i melodien uden unødige fraseringer, men med en varme og umiddelbarhed.”
Fagbladet Musikeren  feb ´12

AF SALMESWING-KONCERTER:

“Der blev danset i kirkens midtergang, men også sunget og klappet til den store guldmedalje, da Sille og Palle 
inviterede til Salmeswing i Bov Kirke”
Læs resten af  Jyske Vestkystens begejstrede anmeldelse og se billeder af Salmeswingkoncert med Sille & Palle 
i august ´17 her

“De to musikere skulle ikke bruge mange minutter før, de var på bølgelængde med børnene, som de inddrog i 
koncerten, Humøret var højt, der blev danset, sunget og “rytmet” i det smukke kirkerum, så det var en lyst.”
Læs resten af Menighedsrådsbladets begejstrede anmeldelse og se billeder fra feb ´13 af Salmeswingkoncert 
med Sille & Palle her

“Når duo’en Sille og Palle lægger op til “Salme-swing”, bliver der sunget og klappet igennem. Især når 
publikum er børn.”
Læs resten af  Bovbladets reportage og se billeder af Salmeswingkoncert med Sille & Palle i august ´17 her 

Se fotos og video af dejlig koncert i Rødding kirke her
“Hele Bække kirke swingede og børnene fandt snart sammen i midtergangen hvor de dansede, klappede og 
sang med!”
Læs resten af  Jyske Vestkystens begejstrede anmeldelse og se billeder af Salmeswingkoncert med Sille & Palle 
i juni ´12 her

“Den fyldte Stengård kirke blev sat i svingninger af Danmarks vel nok bedste børnemusikere Sille Grønberg og 
Palle Windfeldt. De spillede Ingemanns kendte salmer med klappende, hoppende og syngende børn og 
voksne.”
Læs resten af  Gladsaxe-bladets begejstrede anmeldelse og se billeder af Salmeswingkoncert med Sille & Palle 
i sept ´12 her 

“Salmeswing forløb til alles tilfredsstillelse:-) Palle og Sille synger og spiller skønt, – de havde børnene i deres 
hule hånd. Børnene følte i den grad, at denne koncert var for dem, – de blev engageret, og der var en 
supergod stemning. Også de større børn syntes, det var sjovt, og mit børnekor nød at være backing. Så alt i alt 
var vi rigtig glade og tilfredse med arrangementet!”
Korleder Lene Gudnason, Tåning kirke nov ´14

“Det musikalske univers talte til alle aldre og nåede langt ud over scenen. De formåede på fineste vis at 
formidle salmernes alvor og dybsindighed, så livets store spørgsmål blev nærværende – også for børnene!”
Hersted Øster kirke

“Tusind tak for den fine børnegudstjeneste I lavede hos os i Blovstrød kirke, vi var så glade for at synge 

sammen med jer.Hvor var det skøn musik I kom og lavede, og hvor var I søde at i spillede med på vores 

efterårs-nummer! Det har været en stor fornøjelse at synge jeres sange, og jeg håber meget, at vi gentager det 

igen en anden gang! De bedste hilsner fra Rose – korleder i Blovstrød kirke”

https://www.jv.dk/aabenraa/Smaa-boern-gjorde-kirkebesoeg-til-en-fest/artikel/2532220
https://www.jv.dk/aabenraa/Smaa-boern-gjorde-kirkebesoeg-til-en-fest/artikel/2532220
http://humanmusic.dk/content/uploads/2014/03/Menighedsbladet.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://humanmusic.dk/content/uploads/2014/03/Menighedsbladet.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ugeavisen.dk/bovbladet/Sang-og-dans-i-kirken/artikel/328328
http://ugeavisen.dk/bovbladet/Sang-og-dans-i-kirken/artikel/328328
http://roddingkirke.dk/8-nyheder/188-salmeswing-i-rodding-kirke
http://roddingkirke.dk/8-nyheder/188-salmeswing-i-rodding-kirke
http://humanmusic.dk/content/uploads/2014/12/Kirken_swingede.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://humanmusic.dk/content/uploads/2014/12/Kirken_swingede.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://humanmusic.dk/content/uploads/2014/12/Anmeldelse_Stengaard_kirke.jpg%22%20%5Ct%20%22_blank
http://humanmusic.dk/content/uploads/2014/12/Anmeldelse_Stengaard_kirke.jpg%22%20%5Ct%20%22_blank
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Salmesanq i  k i rken

Duoen Si l le Granberg og Pal le Windfeldt  drager land
for de yngste og er dermed med t i l  at  s l5 et  s lag for

den er ungerne hel t  med p6!
og r ige rundt med salmeswingkoncerter
Bornesalmebogen

et er bornene, v i  skal  have fat  i ,
hvis v i  skal  bevare den sangskat,
som de danske salmer er

Ud fra den fi losofi udqav Forlaqet Bolden -

med Ulr ikke Juul  Bondo og Lone lbsen i  spid-
sen - for godt og vel et 6rs tid siden "Bar

nesalmebogen". Her findes 58 af de mest
benyttede salmer, og tegneren Dina Gellert
har sorget for det bedst mulige blikfang i
form af festl i ge, farvestrSlende il lustrationer.

Udgivelsen er blevet godt modtaqet,  og
en rrekke kirker har valgt  at  have Bornesal-
mebogen stdende ved siden af  de almin-
del ige salmeboger,  s5 barnene oplever,  at
de del tager i  gudst jenesten pi  l iqe fod med
de voksne. Samtidig anvendes Bsrnesal-
mebogen mange steder i  forbindelse med
babysalmesang, spaghett igudst jenester.
minikonf i  rmander og l ignende,

Siden udgivelsen har det veret  mui;qt
at  opleve Bornesalmebogen " l ive",  ic iet

{or lagsfolkene samarbejder med musixe:re
Si l le Gronberg og Pal le Windfeldt ,  der t i lbv-
der salmeswingkoncerter i  landets k i rker.

At det er et hit, kan dette blads ud-
sendte medarbejder -  forsynet med et  par
udl6nte " testpi loter" ,  Hannah p6 fem 6r og

Ber a- r  : i  t re dr -  skr ive under pi  ef ter
al  -3,= 3i :1eret  en salmeswinggudst je-
.est :  Sankt l r i ikaels Kirke iSdr,  Nerd.

S:: :ets v interkledte born t roppede op
: stsa ta sarnmen med deres foreldre,
^^ ^4^- 

-_i i+ 
{1,^/ordrcdf . f lLJ t r  -= 3.  iYtr  >rrrruL l lyvcrurdgL ug

stsr e- ,  a i  ce parate t i l  en musikalsk
oplevelse 0q det f ik  de.

De to musikere skul le ikke bruge mange
minutter,  for  de var pA bu lgelengde med
bornene, som de inddrog i  koncerten,
Humzret var hoj t ,  der blev danset,  sunqet
og "rytmet" i det smukke kirkerum, si det
var en lyst.

Bornene og deres foreldre st i f tede
bl .a.  bekendtskab med "Lysets engel  gdr
med glans",  " l  ssten st iger solen op",  og
"Du, som har tendt mi l l ioner af  st jer-
ner" .  Men der var ogsd plads i  program-
met t i l  nogle af  de populere sange som
f.eks.  Mariehonen Evigglad,

.q

I

6

)a : l, ^:'= :t cA Sille Gronberg fik hurtigt inddraget bornene i koncerten

Der var fuld koncentration hos de unqe tilhgrere. ]asd foreldrene levetie med i koncerten.



Efter en god halv t ime med r igt ig god
musikalsk underholdning kunne sognepre-
sten, provst  Inge Dalsgaard Jensen, byde
pi boller og saftevand og dermed sikre, at
den gode stemning blev bevaret .

Jeg for lod k i rken sammen med mine
to mette oq t i l f redse " testpi loter" ,  der

syntes, det havde veret en god oplevelse.
0g -  som femdrige Hannah al lerede havde
saqt i  b i len pA vej  t i l  k i rken: "Det er nu ogs6
meget rart at vere f ri for far og mor en
gang imel lem." r  nekl

Farssk
udgave
Bornesalmebogen er i  ovrigt

for nyl ig udkommet i  en ferosk

udgave.

Forhistorien er den, at forlaget

Boldens medarbejdere msdte en

representant for det fergske

lererforeningsforlag pi en

bogmesse i  l tal ien. Faeringen blw

imponeret over Bornesalmebogen

og henvendte sig efter hjemkom-

sten t i l  nogle feroske prester for

at presentere dem for id6en om

en faerosk udgave. Al le var be-
gejstrede - og et halvt dr senere

var Bornesalmebogen pi  ferosk

en real i tet .  Med nogle or ig inale

feroske salmer - noget, der i

@vrigt gav tegneren Dina Gellert

en ekstra udfordring. For at for-

nemme stemningen, naturen og

kirkel ivet drog hun t i l  Faeroerne

pA studietur, s6 hun kunne lave de

helt r igt ige i l lustrat ioner.

Udgivelsen er blevet godt m0dtaget,  og en rakke
kirker har valgt  at  have Barnesalmebogen ste-
ende ved siden af  de almindel iqe salmeb00er,

Tegneren Dina Gellert fik den ser!ige
udfordring at lave farask inspirerede
illustratianer.

Palle Windfeldt og Sille Gronberg har stor succes med deres salmeswingkoncerter.
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Ung musikglæde: Sang, klap og
tramp i kirken
Børn fra Mors var torsdag samlet i Nykøbing Kirke med musikerne Sille Grønberg og Palle
Windfeldt

Cirka 200 elever fra primært 1. klasserne på Mors var torsdag samlet i Nykøbing Kirke. Her skulle de øve en børnekoncert med
musikerne Sille Grønberg og Palle Windfeldt, og der blev både sunget, klappet og trampet.

Del artikel share
KONCERT  22. marts 2019 15:46 - Opdateret 22. marts 2019 15:46
Af: Emma Toftelund Poulsen

NYKØBING: - Godmorgen. Vi har glædet os til at synge med jer, siger Sille Grønberg
i mikrofonen, imens Palle Windfeldt begynder at spille roligt på sin guitar.

Med ét skifter den livlige snakken til total stilhed blandt de godt 200 børn på bænkene
i Nykøbing Kirke, og spændte øjne følger de to musikere. Torsdag morgen var
eleverne mødt op i kirken til en workshop med musikerne Sille Grønberg og Palle
Windfeldt, der blandt andet har skrevet musikken til Ramasjangs ”Rosa fra
Rouladegade”. Eleverne, der primært kom fra 1. klasserne på Mors, havde i forvejen
øvet sig på sange på deres skoler og skulle denne morgen sætte det hele sammen.
Senere på formiddagen skulle det munde ud i en børnekoncert med de to musikere
og de godt 200 børn som korsangere.

- Tanken er, at det skal være en festlig formiddag, hvor man ikke skal sidde stille,
men skal op at stå og hoppe rundt. En formiddag, hvor børn får en god oplevelse
med at synge nogle fine sange, siger Birgitte Bonde, der er organist og kantor i
Nykøbing Kirke.
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200 børn fra 1. årgang skal være korsangere til en stor børnekoncert kl. 9.45 med Sille og Palle fra
Ramasjang. Vi dukker op til workshoppen inden.Foto: Diana Holm

Sang styrker fællesskab
I kirken får Sille Grønberg, i samarbejde med lærerne, roligt gelejdet eleverne fra
bænkene og op på et podie foran alteret.

- Så synes jeg, vi skal øve ”Rosa fra Rouladegade”, siger Sille Grønberg, og
øjeblikkeligt bryder børnene ud i jubel.

Eleverne synger for fulde kraft, og det er uden tvivl en sang, de har glædet sig til at
synge. Også ”I østen stiger solen op” får fuld volumen fra børnene.

200 børn fra 1. årgang skal være korsangere til en stor børnekoncert kl. 9.45 med Sille og Palle fra
Ramasjang. Vi dukker op til workshoppen inden.Foto: Diana Holm

I løbet af workshoppen får børnene også rørt kroppen. Blandt andet skal armene
strækkes i vejret, som var det til en gospelkoncert, og Sille Grønberg viser, hvordan
børnene skal trampe to gange og derefter et klap i hånden - i anden runde lykkes det
alle børnene at klappe på samme tidspunkt. Også elevernes hjemmelavede
instrumenter - vifter lavet af papir - kommer i brug.

Ifølge Birgitte Bonde er det at synge noget, der kan binde os mennesker sammen.

- Det styrker fællesskabet, at vi får lært at synge og synge sammen.
Sanginstrumentet er noget, vi alle har med os, og det skal bruges og pudses af, og vi
finder ud af, at det er et godt instrument, vi har, siger Birgitte Bonde.

Da workshoppen er ved at nå slutningen, og korsangerne blot skal vente på, at
børnehavebørn og elever fra andre klasser kommer for at se børnekoncerten,
fortæller Sille Grønberg, at det har været en rigtig god prøve og sender børnene ned
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fra podiet med en sidste besked:

- Husk at smile.

200 børn fra 1. årgang skal være korsangere til en stor børnekoncert kl. 9.45 med Sille og Palle fra
Ramasjang. Vi dukker op til workshoppen inden.Foto: Diana Holm
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Bække Kirke swingede
BÆKKE: Søndag formiddag
swingede Bække Kirke. Kir-
ken havde besøg af musi-
kerne Sille og Palle, og de
fyldte kirkerummet med
sang, dans og masser af ryt-
mik. De børn, der var døbt i
2007 var særligt indbudte,
for at modtage deres børne-
bibler. Der var barnedåb. Je-
rikos mure blev væltet og
landet med Mælk og Hon-
ning kom frem. Og kirken
summede af liv, da de om-
kring 150 mennesker fandt
deres pladser.

Efter en velkomst ved sog-
nepræst Bitten Weile åbne-
des dørene. Med smuk og
klar stemme trådte sille ind
i kirkerummet sammen
med dåbsfamilierne. Hele
rummet blev fyldt af den
smukke salme: Lysets engel
går med glans. Så var guds-
tjenesten i gang!

Guitaren var faldet i søvn,
men da det først vågnede
blev der sunget salmer, der
blev sunget rytmiske sange
ogbørnene fandt snart sam-
men i midtergangen, hvor
de dansede, klappede, og
sang med. Hele kirken kom
op og stå, da der skulle vrik-
kes, hoppes og klappes.

Da børnene var samlet
ved scenen hørte de om Jo-
sva, der sammen med sit
folk skulle indtage Jeriko.
Byens store mure skulle
væltes med musik og sang,
og børnene fattede instru-
menterne; og så blev der

Sille underholdt ung og gammel med sang og musik.
Privatfoto

sunget og spillet indtil mu-
rene først vibrererede og si-
den væltede.

Alle børn, der var døbt i
2007 fik et lys og en børne-
bibel med hjem. Og så var
guitaren efterhånden blevet
træt. En tung snorken af-
brød musikerne, og det var
tid til at få puttet guitaren.
Guitaren fiktrukket en dyne
op omkring sig, børnene

bad fadervor og sang >Du,
som har tændt millioner af
stjerner<. En festlig gudstje-
neste var forbi, Nogle gik vi.
dere til fest for de døbte og
resten af menigheden mød-
tes til frokost, leg og hygge-
ligt samvær i konfirmand-
huset. Men de fleste gik lige
forbi guitaren og sagde god-
nat.


