Den signede dag
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1826
Melodi: C.E.F. Weyse 1826
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1 Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

6 Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.

2 Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.

7 Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.

3 Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.
4 Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!
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5 Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

Jeg ved en lærkerede
Tekst: Harald Bergstedt 1921
Melodi: Carl Nielsen 1924

1 Jeg ved en lærkerede
jeg siger ikke mer;
den findes på en hede
et sted, som ingen ser.
2 I reden er der unger
og ungerne har dun.
De pipper, de har tunger,
og reden er så lun.
3 Og de to gamle lærker,
de flyver tæt omkring.
Jeg tænker nok, de mærker,
jeg gør dem ingenting.
4 Jeg lurer bag en slåen.
Dér står jeg ganske nær
Jeg rækker mig på tåen
og holder på mit vejr.
5 For ræven han vil bide
og drengen samle bær.
Men ingen skal få vide,
hvor lærkereden er.

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.

Morgen i byen

Tekst: Anne Marie Schlichtkrull, 2018
Melodi: Carsten Seyer-Hansen, 2018

1 En gryende morgen, en vågnende by.
En dag der står op og er tindrende ny.
Et spirende mylder på torve og pladser
og gader der fyldes af vandrende masser.
Og over det hele går solen sin tu
ad sin stigende kurve i fuld, rund figur.
2 En susende støj fra et travlt sceneri.
Et tæppe af lyd, man kan svøbe sig i
af menneskers gøren og evige summen
og morgentrafikkens fortættede brummen.
Og over det hele en morgensød klang
skabt af fuglenes kaldende, livsglade sang.
3 En flimrende, flakkende scenografi.
Jeg griber de farver, jeg kommer forbi
fra klare facader, kulørte markiser
og malede skilte på udtrådte fliser.
Og over det hele er himmelen blå
på en måde, kun himle kan være det på.
4 En menneskeskare der driver afsted.
Jeg lader mig villigt og frit drive med
og mærker mig selv suges ind og forsvinde
i menneskehavet dér helt dybest inde.
Og over det hele en sejlende sky
på sin færd mod den næste fortravlede by.
5 Et liv der vibrerer i morgennyt lys.
Min puls finder ind i den lysvågne bys,
mens himmelen, fuglene, solen og skyen
fortæller at verden er stor rundt om byen.
Og midt i det hele kan jeg, mens jeg går,
nå at fange et glimt af et liv udenfor.

Det lysner over agres felt
Tekst: Ludvig Holstein, 1915
Melodi: H. Balslev, 1922

1 Det lysner over agres felt,
hvor sløve plovspand kravle,
det sortner over Store Bælt
med sol på kirkegavle.
2 Velkommen i vor grønsværsstol
blandt grøftens brombærranker!
O, det gør godt at slikke sol
igen på disse banker!
3 Vel rækker høstens solskin kort,
men rønnens bær står røde.
Alleens linde blegner bort,
men vildvinsranker gløde.
4 Vel! Ræk mig da, o efterår,
en gravensten, som smager
af bækken ved min faders gård
og mulden i hans ager.
5 Og bag mig, sol, og blød mig, regn!
Jeg plukker mine nødder
og trasker langs et brombærhegn
med plovmuld under fødder.
6 Og det er al den jord, jeg har,
og alt hvad jeg begærer.
Jeg håber, det går an, jeg ta´r,
hvad mine såler bærer.

