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Septembers himmel er så blå
Tekst: Alex Garff, 1949
Melodi: Otto Mortensen, 1949

1 Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

4 De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

2 Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

5 At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

3 Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
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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!

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.

Sensommervise

Tekst: Kirsten og Finn Jørgensen, 1982
Melodi: Kirsten og Finn Jørgensen, 1982

I skovens dybe stille ro
Tekst: Fritz Andersen, 1864
Melodi: Dansk folkevise

1 Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

1 I skovens dybe, stille ro,
hvor sangerhære bo,
hvor sjælen lytted mangen gang
til fuglens glade sang,
der er idyllisk stille fred
i skovens ensomhed,
og hjertets længsler tie her,
hvor fred og hvile er.

2 Sommerbrisen danner krusning på søen,
mystisk og sort.
Stæreflokke svæver højt over øen snart tager de bort.
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

2 Hør landsbyklokken lyder ned,
bebuder aftenfred,
småfuglen, før den går til blund,
end kvidrer lidt en stund.
I mosen kvækker højt en frø,
stærkt damper mark og sø,
nu klokken tier, - aftnens fred
sig stille sænker ned.

3 Duft af brænderøg blandt brunlige bregner,
blåsorte bær.
Stille summen mellem blade som blegner
af’tnen er nær...
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.
4 Modne rønnebær bag dybgrønne grene
rødt titter frem Går igennem skoven ganske alene nu må jeg hjem!
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

Kom også til Sangkraft Synger
onsdag d. 4/9 kl. 17-17.45 i Vor Frue Kirke
- fællessang og minikorkoncert i ét.

