Salmer, som måske kan bruges (se og hør salmer her: Dendanskesalmebogonline)















































2 Lover den Herre
3 Lovsynger Herren
4 Giv mig, Gud en salmetunge
7 Herre Gud, dit dyre navn og ære
8 Om alle mine lemmer
10 Alt, hvad som fuglevinger fik
11 Nu takker alle Gud
14 Tænk, at livet koster livet
15 Op, al den ting, som Gud har gjort
29 Spænd over os dit himmelsejl
31 Til himlene rækker
52 Du, Herre Krist
78 Blomstre som en rosengård (før jul)
236 Påskeblomst! (omkring Påske)
289 Nu bede vi den Helligånd
290 I al sin glans (omkring Pinse)
321 O kristeligehed!
356 Almagts Gud, velsignet vær!
369 Du, som gir os liv og gør os glade
375 Alt står i Guds faderhånd
392 Himlene, Herre, fortælle din ære
401 Guds ord det er vort arvegods
402 Den signede dag med fryd vi ser
411 Hyggelig, rolig
494 Kærlighed fra Gud
696 Kærlighed er lysets kilde
700 Jeg ved en blomst så favr og fin
703 Det er så yndigt at følges ad
706 I blev skabt som mand og kvinde
712 Vær velkommen, Herrens år (nytår)
717 I går var hveden moden
722 Nu blomstertiden kommer (forår)
726 Gak ud, min sjæl, betragt (sommer)
728 Du gav mig, o Herre en lod af din
729 Nu falmer skoven trindt (efterår)
730 Vi pløjed og vi så'de (efterår)
736 Den mørke nat forgangen er
739 Rind nu op i Jesus navn
743 Nu rinder solen op af østerlide
745 Vågn op og slå på dine strenge
747 Lysets engel går med glans
748 Nu vågne alle Guds fugle små
749 I østen stiger solen op
750 Nu titte til hinanden de favre
752 Morgenstund har guld i mund
- eller denne:

Mel.: Himlene, Herre, fortælle din ære
1. Mennesker mødes, og nogle blir venner,
tusinder strejfer vi blot med et blik.

Pludselig får vi et smil, så vi kender
sangen, som fylder vort sind med musik.
2. Pludselig ved vi, hvad ikke vi vidste,
her er det liv, vi har længtes imod,
her er der én, som vi ikke kan miste,
uden at sorgen i sindet slår rod.
3. Her er der én, som kan vække vor længsel,
her er der én, som kan stille vort savn,
her er der en, som kan åbne vort fængsel
blot ved at se os og sige vort navn.
4. Nu er det endelig muligt at håbe,
nu er vi virkelig nødt til at tro,
og i vort blod ved hver eneste dråbe,
her er det liv, der skal leve og gro.
5. Hvorfor det kommer, hvordan, er en gåde,
men det er mere end længslernes spil.
Dyb i os ved vi, at livet er nåde,
og at vi elsker, er noget, Gud vil.
6. Her får vi lov til at opleve livet,
her blir vi sat til at folde det ud,
her blir vi brugt af de børn, vi får givet,
her skal vi kende og elske dig, Gud.
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