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Om noget har det sidste år vist os, hvor meget 
sang handler om identitet og fællesskab. En af 
de særlige ting ved sang er, at det både er me-
get personligt og skaber fællesskab. 

Stemmen er personlig, den er en del af ens krop, 
luften kommer fra ens egne lunger og gennem 
struben kommer sangen ud af ens mund. Fylder 
en med følelser og refleksioner. Vækker måske 
genklange af erindringer om smerte og lykke fra 
ens eget liv. 

Samtidig skaber sang noget fælles, fordi lyden 
der kommer fra flere kan forenes i den fælles 
sang. Der dannes et særligt fællesskab, når vi 
synger sammen. Man synger sig sammen, når 
man synger sammen. 

Sang er universelt for mennesket. Samtidig kan 
vi glæde os over de særlige sangtraditioner i 
Danmark, som de viser sig i Salmebogen og 
Højskolesangbogen. Vi har i Danmark en stor 
og stolt tradition, hvor der trækkes på folkevi-
ser, fædrelandssange, verdslige sange af mange 
slags og af høj kvalitet.  

Tænk på de store Alsangsstævner under be-
sættelsen eller på fødselsdagssangen ved bør-
nefødselsdagen. Husk salmerne til de kirkelige 
handlinger der griber os om hjertet og den per-

sonlige lejlighedssang med de lidt kluntede ver-
sefødder ved festen, som bare virker helt ægte 
og perfekt i situationen. Det er mange forskel-
lige situationer, men hver gang er sang en sam-
menbindende og identitetsskabende faktor. 

Kristent set betragtes det at synge en salme som 
kommunikation. Salmen er menneskets svar på 
det budskab, det hører fra kristendommen. Den 
gode salmedigter kan sætte ord på troserfarin-
ger, så de opleves som ægte og autentiske, ikke 
bare for den enkelte, men for fællesskabet. 

Sangen er på den måde med til at skabe per-
sonlige fællesskaber, i gudstjeneste og samtid; 
historisk og musikalsk, folkeligt og kristeligt. 

På årets længste dag d. 21. juni fyldes Domkir-
ken af sange kl. 19-21, når årets Midsommer-
sang flytter ind i Domkirken.  

Aftenen er for alle der holder af at synge. Høj-
skolesangbogen skal i sving igen. Pigekoret og 
Drengekoret leder sangen og sognepræst Maria 
Harms fortæller om de enkelte sange under-
vejs. Vi slutter med ønskekoncerten, her har du 
chancen for at få sunget en af dine yndlingssan-
ge.

Nu skal der være Sangfest efter sangfasten!

Sangfasten er forbi! 
Af præst Maria Harms
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Sankt Nikolaj tjenesten i Roskilde 
MobilePay 95166

UGENS KOLLEKT

KALENDER 9/6 - 20/6

Kirkevandring i det smukke park- og skovområ-
de omkring Ledreborg Slot

I samarbejde mellem Roskilde Domkirke og Ros-
kilde Pilgrimsforening inviteres til en kirkevan-
dring i park- og skovområdet omkring Ledreborg 
Slot. Netop på det tidspunkt udfolder området 
sig i al sin blomsterpragt, hvor den udsprung-
ne bøgeskov danner en smuk ramme for en na-
turoplevelse i fredfyldte omgivelser. Vandringen 
er på ca. 6. km og afsluttes med en kort andagt. 
Her har fruen på Ledreborg, Silvia, inviteret os 
til at afholde en andagt i den smukke kirke på 
Ledreborg Slot kl. ca. 14.30. Vandringen ledes af 
sognepræst, Sarah Krøger Ziethen.

KIRKEVANDRING D. 27/6 kl. 11.30

Fredag   18/6  12.00 Fredagsaltergang
V. Peter Fischer-Møller

Søndag 20/6  10.00 Højmesse
v. Ane LaBranche 
Domorganist Bine Bryndorf

Søndag  20/6  17.00 Aftengudstjeneste
v. Maria Harms 
Organist Lene Rasmussen

Onsdag   9/6  12.00 Onsdagsrefleksion
v. Maria Harms

Torsdag   10/6  20.00 Sommerkoncert  
DAVID BENDIX NIELSEN Frederiksberg
Værker af Nicolaus Bruhns, Arvo Pärt og Johann Se-
bastian Bach.

Fredag   11/6  12.00 Fredagsaltergang
V. Peter Fischer-Møller

Søndag 13/6  10.00 Højmesse
v. Maria Harms
Organist Lene Rasmussen

Søndag  13/6  17.00 Aftengudstjeneste
v. Ane LaBranche
Organist Michael Min Knudsen

Onsdag  16/6  10.00 Landemode Gudstjeneste
Pga. covid19 er der tilmelding til landemoden. 

Onsdag   16/6  12.00 Onsdagsrefleksion
v. Ane LaBranche

Torsdag   17/6  20.00 Sommerkoncert  
MICHAEL MIN KNUDSEN Roskilde
ANNA OLESEN mezzosopran, København
Værker af Leif Kayser, Johann Sebastian Bach og Sa-
muel Scheidt.


