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I østen stiger solen op
Tekst: B.S. Ingemann 1837
Melodi: C.E.F. Weyse 1837

1 I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.
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 Betlehem,
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 Betlehem.
7 Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

Kom også til Sangkraft Synger
onsdag d. 5/9 kl. 17-17.45 i Vor Frue Kirke
- fællessang og minikorkoncert i ét.

Godmorgen lille land
Tekst: Niels Brunse, 1998
Melodi: Carsten Johs. Mørch, 1998

1 Godmorgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis,
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.
2 Godmorgen, ø ved ø!
Nu ser vi Danmarks buetegn
med blink af hav og sø,
de slanke, lyse broer.
I sol, i blæst, i regn
bærer de os fra egn til egn.
3 Godmorgen, hver og en,
som sidder ved et morgenbord
fra Skagens hvide gren
til Gedsers lange odde,
på vores prik mod nord
her på den kuglerunde jord.
4 Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.

Sangkraft Aarhus er en selvejende institution med økonomisk støtte fra Aarhus
Kommune og Statens Kunstfond. Gennem kvalitetsrige aktiviteter i skoler og kor
fremmer vi sangen for både bredde og elite. Sangkraft Aarhus er knyttet til to
dynamiske sangmiljøer, som dagligt arbejder på at udvikle nye unge sangere:
Skt. Clemens Drengekor og Aarhus Pigekor.
Sangkraft Aarhus engagerer en lang række samarbejdspartnere:, bl.a. Aarhus
Kommunes Magistrat for Børn og Unge og Magistrat for Kultur og Borgerservice,
Aarhus Musikskole, VIA University College, Aarhus Domkirke, Aarhus Symfoniorkester,
Aarhus Jazz Orchestra og Den Jyske Opera.
Morgensang i festugen laves i samarbejde med Aarhus Festuge.

