
 

 

Ny single – Vil du gå i hi med mig 

Når engle holder fri 
Signe Nørgaard, Tom Lindby og Thomas Lennert er musikerne inde i bandet engle.dk. Nu har de udgivet et 

af deres egne numre. En slags fritidsprojekt.  

Sangen er højaktuel, nu når vi alle går i hi – også p.g.a. frosten. Den handler om nærhed og kærlighed. Det 

var trioen også fyldt af, da de indspillede sangen i Galleri Mynster i november.  

Som oftest har bandet spillet kopinumre, når de har spillet – mest i kirker – rundt om i landet. Med 

konfirmander og andre mennesker har de lavet workshops, hvor kendte pophits har fyldt programmerne, 

med enkelte dryp af de tre kunstneres egne værker. 

Signe Nørgaard er sangerinde og sangskriver. Hun er uddannet lærer og har desuden en 

kandidatuddannelse i Dansk Didaktik. I 2014 udgav hun sit roste debut-album Hjertelyd. Inspirationen 

finder hun i menneskelivet, i naturen og ikke mindst i en dansk sangtradition, der har fulgt hende siden 

opvæksten i højskolemiljøet. 

Tom Lindby er en begavet multi-instrumentalist, komponist og producer. Han har spillet siden han var 2 

år gammel og har spillet med dusinvis af bands i ind- og udland. Han har medvirket på og produceret lige så 

mange udgivelser. CV-et tæller navne som Natural Born Hippies, Marie Frank, Muddi & Salamidrengene, 

Hush med mange flere. 

Thomas Lennert skriver sange for børnekor, biler, på bestilling og meget mere. I 2011 udgav han 

sofapop-CD’en Midtvejs. Han har spillet i jazz i Kina, sunget (meget) moderne kormusik i Ungarn og spillet 

til bal i Brønderslev. Til daglig er han organist i Hornslet kirke. 

Når engle holder fri kunne næsten være en underoverskrift til bandnavnet engle.dk. For bandet elsker at 

være i musikken. Og selvom det er sådan at man godt kan lide at være sammen og skrive og spille musik, 

behøver man ikke at skrue ned for ambitionerne og professionalismen. ”Hvis vi nu ku’ …. blive stjerner … 

eller bare få et mellemstort hit”, siger de tre, da de blev spurgt om, hvad dette projekt går ud på. 

Så selvom sangen handler om at gå i hi, er det ikke bandets plan. Planen er at komme med flere 

singleudspil i den nærmeste fremtid. Smukke sange af egen avl.  

Hør sangen. Nyd den. Og glæd jer til mere fra engle.dk. 
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