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Lysets engel går med glans
Tekst: B.S. Ingemann 1837
Melodi: C.E.F. Weyse 1837

1 Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.
2 Sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.
3 Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade vrimmel.
4 Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen ligger.
5 Os han også favne vil,
englen i det høje;
os han også smiler til,
englen med Guds Himmel-glans i øje.
6 Os har og vor Herre kær:
ingen sjæl han glemmer;
i hvert solglimt Gud er nær
og vor glade morgensang fornemmer.

Stille mirakler når mennesker
mødes
Tekst: Iben Krogsdal, 2018
Musik: Niels Nørgaard, 2018

1 Stille mirakler når mennesker mødes!
En levende by der er større end lille
og former en verden med udsyn der vokser
af alt det vi tror på; fortællingens kilde.
Når bare vi mærker det synge: At her kan vi bo
så vandrer vi sammen på fremtidens lysende bro.
2 Hænder der rækker og hænder der griber
og hænder der mødes og hænder der bygger
en verden med plads til at vove og falde
og dele de nære og daglige lykker.
Når hænderne rører hinanden, blir mennesker to,
så bærer vi dem, der skal bæres, på hændernes bro
3 Tusinde drømme der drømmes i byen
og fletter sig sammen i levende tanker
og bliver til stærkere tro på i morgen
og bliver til hjertet i byen der banker.
Hvis bare vi giver hinanden en drøm at bebo
så rejser vi sammen - vi rejser på drømmenes bro
4 Lukkede døre der åbner mod verden
og pludselig ser vi en fremmed og tør det:
Slå bro mellem alt det der skiller og stopper.
Vi ser på hinanden: Vi kan godt! Vi gør det!
Så kæmper vi sammen med kræfter der kommer af tro
og er der en afgrund – så bygger vi menneskebro
5 Nye og gamle der mødes i sange
og bliver et kor af utallige stemmer
der synger om livet, vi deler i grunden,
det pulsslag i byen vi hver dag fornemmer.
Når sprogene mødes i byen kan nye ting gro
så løfter vi livssangen sammen på stemmernes bro!

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.

