
Sangene synger i os
Hent bøger PDF

Holger Lissner

Sangene synger i os Holger Lissner Hent PDF Forlaget skriver:

Holger Lissner er en af vor tids største salmedigtere med en produktion, der rækker små 50 år tilbage.

Hans sange og salmer er repræsenteret i en række sangbøger, og hans ord har præget dansk kirkeliv og den
danske gudstjeneste i årtier (ligesom oversættelser af flere af hans tekster synges i de andre nordiske lande).

Med nærværende bog udkommer 99 salmer og sange, udvalgt fra alle årene. De fleste har ikke tidligere været
trykt, men indtil nu levet deres liv på kopiark, som bidrag til kirkelige arrangementer, som dele af lokale,
nationale og internationale sang- og salmeprojekter etc. Salmerne er ledsaget af melodier, komponeret af en
række af landets dygtigste salmekomponister. Samlingen er endvidere forsynet med noter til de enkelte

tekster; med oplysninger om tilblivelse og anledning og med ord om ordene. Derudover er der
versemålsregister, kirkeårsregister, komponistregister og henvisninger.

»Der er dem, der kan høre græsset gro. Og dem, der også hører stjernerne synge. Til de sidste hører
salmedigteren Holger Lissner«

 - forfatter og tidl. sognepræst Niels Johansen
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