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Simon Grotrian er den frække dreng i klassen. Han er en stor poet. Han er den, der for alvor har bragt
salmedigtningen ind i det 21. århundrede med sin helt særlige formidling af Gud, Søn og Helligånd og
hvordan troen kan se ud inde i hovedet på det moderne menneske. Nu ligger der en salmesamling med

melodier til 64 af hans salmer. Værsgo´ at syng!

Teolog og salmeforbruger Louise Højlund har beskæftiget sig indgående med Grotrians forfatterskab gennem
mange år. Hun har sammen med lektor i musik og komponist Jesper Gottlieb, der i både denne og tidligere
udgivelser har skrevet melodier til Grotrians salmer, redigeret denne salmebog. 64 salmer er udvalgt, og de

dækker både kirkeår, årstider og livsbegivenheder. I alt 11 komponister har bidraget med melodier, så bredden
er stor. Alle har dog komponeret med det formål for øje, at fællessangen er et væsentligt element, når man

skal synge en salme.

Salmebogen fås både som indbundet koralbog og som sangbog.
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