At være i live med lov til at leve
Tekst: Iben Krogsdal, 2015
Musik: Carsten Seyer-Hansen, 2015

1 At være i live med lov til at leve,
at møde hinanden med lysende værd,
at svimle når himlen
slår rødder i vrimlen,
at være den elskede skabning man er.
2 At løbe i græsset med nogen i ånden
og ånden er solskin der breder sig vildt
og bliver til hænder
og hjerter der brænder
og hov! Vi er engle der udskænker ilt
3 At mødes så gnisterne danser og springer
at ønske hinanden: Forrygende start
at plante mirakler
i sjælen af stakler
at håbe miraklernes tid kommer snart
4 Det kommer, det kommer, det milde mirakel
det ryster din tro når det værste står på
Gud stråler i smerten
og lyser i verden
og planter sin eng på den vej du skal gå
5 Han lysfylder modet! Han tabte det hele
han råbte til himlen. Nu findes han her
som håbet der lander
på sortblege pander
så får vi igen vores modige vejr
6 Og så kan de danse med hænderne fulde
af blomstrende mening og farligt besvær
og elske og græde
i sorg eller glæde
for himlen på jorden er jublende nær

4

Vi pløjed og vi så’de

Tekst: Matth. Claudius/Jakob Knudsen 1891
Melodi: J.A.P. Schultz ca. 1800

1 Vi pløjed og vi så’de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
2 Han er jo den, hvis vilje
opholder alle ting,
han klæder markens lilje
og runder himlens ring,
ham lyder vind og vove,
ham rører ravnes nød,
hvi skulle ej hans småbørn
da og få dagligt brød?
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
3 Ja, tak, du kære Fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
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I østen stiger solen op

Tekst: Benny Andersen, 1972
Melodi: Benny Andersen, 1972

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.

5 Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

2 Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

6 Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

3 Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

7 Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

4 Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

1 Se, hvilken morgenstund!
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Jeg’ spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
2 Blomsterne blomstrer op.
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
3 Græsset er grønt og vådt,
Bierne har det godt.
Lungerne frådser i luft.
Åh, hvilken snerleduft!
Glæden er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
4 Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka jeg godt forstå.
Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

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.

5 Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud,
kysser mig kærligt og går
ind for at re’ sit hår.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

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.
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