Spænd over os dit himmelsejl
Tekst: Leif Rasmussen 1988
Melodi: Hans Holm 1988

1 Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold du himmelbuens Herre.

3 Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng du fællesskabets Herre.

2 Skænk os det klare kildevæld,
som skaber liv i strømmen.
Vi finder ikke kilden selv,
så hold os fast på drømmen:
At du er livets kilde, som
får blinde til at se sig om du underfulde Herre.
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Denne morgens mulighed

I østen stiger solen op

Den grønne søde vår

1 Denne morgens mulighed.
Vi har luft i vore lunger.
Hænder, øjne, ører, tunger,
levende og glade unger.
//:Denne morgens mulighed.://

1 I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

1 Den grønne søde vår
igen på jorden går.
Se, solen drypper ild,
og vinden er mild.
Søndenvind, vandresind !
Træk vogn af hus, tag kæp ved krog!
Følg med, følg med på forårstog,
med knark af hjul og knirk af åg
- Vidt ud i verden!

Tekst: Johannes Møllehave 1992
Melodi: Mogens Helmer Pedersen 1992

2 Denne morgens kærlighed.
Frugter af den fryd vi så’de,
alt blev givet os af nåde.
Her er svar på livets gåde.
//:Denne morgens kærlighed.://
3 Denne morgens munterhed.
Her hvor nattens mørke brydes
her hvor lysets skaber lydes,
se hvor muntert alting frydes.
//:Denne morgens munterhed.://
4 Denne morgens mulighed.
Hang du fast i glemte dage,
i en fortid, som kan nage,
alt blir givet nyt tilbage.
//:Denne morgens mulighed.://

Tekst: B. S. Ingemann, 1837
Melodi: C. E. F. Weyse, 1837

2 Den kommer fra den favre kyst,
hvor paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
3 Den hilser os endnu så smukt
fra edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød,
4 Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Bethlehem,
som østens vise fandt.
5 Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra paradisets kyst,
hvor livets abild gror.
6 Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
Den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Bethlehem.
7 Du soles sol fra Bethlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit paradis.

Tekst: Johannes V. Jensen 1920
Melodi: Otto Mortensen 1951

2 Det gamle vinter-øg
i stalden indeføg
blandt spindelvæv og møl nu har hun føl!
Følfod, flyvemod !
Spring, raske svend, på hingstekrop!
Galop, galop i ryttertrop,
med op og ned og ned og op Vidt ud i verden!
3 Og vil du gå med mig?
Til døden, du og jeg!
Mit skønne unge liv,
min rejseviv!
Kærlighed, herlighed!
At være to, ved nat og dag,
to åndedrag, et velbehag!
Lyst efor og mørkt ebag Vidt ud i verden!

4 Den grønne frie skov
har givet os forlov.
Vi kender ej vort sted men svalen er med.
Svalesind, vårvind!
Følg med den fuglefrie vår!
Mod syd, mod syd, hvor solen står
vi går og går og går og går Vidt ud i verden!

