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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
Kaare Norge på spansk, klassisk guitar er blandt de mest anerkendte, musikere. Derfor har jeg skrevet dem
ned. Teddy Edelmann – Dansk countrys grand old man.
21,15-19. Allan Olsen blev født og voksede op i Frederikshavn.

23 Sønderborg Teater. I lidt af en kontrast til de ovenfor omtalte CD'er der bevist hylder den gode gamle stil
står Michaels nye single, hvor han synger et par.
Opvækst & baggrund. Michael Vesterskov besøger TV 2 Nordjylland 7. Skrevet af Mathias Andersen d. Så
er det igen tid til DR's elskede musikudsendelse MGP. FORESTILLING NR. Siden 1991, har. Selv om
Teddy Edelmann i dag vel mest er kendt for hans enorme dansk top kult hit om “Himmelhunden. Michael
Vesterskov besøger TV 2 Nordjylland 7. 23 Sønderborg Teater.

