
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 2!  
 
Kære alle! Jeg håber alt er vel hos jer og jeres kære? Min mand, søn og jeg har det godt. Min 
mand underviser sine gymnasielever hjemmefra via computer og jeg passer kirkens hjemmeside 
og facebookside, imens jeg også forsøger at hjemmeundervise vores søn.  
 
Vi skal holde sanghumøret oppe, selvom vi ikke kan samles og synge sammen i denne tid. Det 
bliver hverdag med korsang igen, men indtil da, så syng med her hver uge!  
 
God sangteknik er vigtig. Måske kan nogen huske den tossede “Tyggegummimand” der tager med 
elevator, som jeg engang lavede med jer… - her er den, på engelsk, men jeg tror de fleste ud fra 
lydene kan forstå hvad der foregår! Klik her. 
 
Nu skal vi synge! 
 

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale, 
thi hjertesproget er vers og sang! 

 
***** 

 
1, Vi skal godt i gang med en af de danske fællessangsklassikere, som det er så godt at synge 
igennem på. Den er desuden skrevet i anledning af Genforeningen i 1920, som vi talte om for nylig. 
Her så flot sunget af operasanger Ove Verner Hansen, af nogle bedre kendt som “Bøffen” i Olsen 
Banden filmene! Klik her. 
 
Som en rejselysten flåde 
ankret op ved Jyllands bro 
under vejrs og vindes nåde 
ligger landet dybt i ro, 
Hårdt går hav mod bro og stavn, 
møder Danmarks stille navn. 
Hør, hvor blidt det klinger! 
Hvor vi stod, og hvor vi gik, 
kom dit navn som sød musik 

https://www.youtube.com/watch?v=KucFoswPJBU
https://www.youtube.com/watch?v=HPnKn7QUycM


blødt på hvide vinger. 
 
Havombruset yngler landet. 
Tusind øer gik af havn, 
lod sig bære bort af vandet 
for at bære Danmarks navn 
muntert frem til livets dyst 
gennem mulm og strålelyst. 
Hil jer, vore skibe! 
Flaget blaffer rødt og hvidt. 
Her er Danmark, dit og mit, 
med sin kølvandsstribe. 
 
Vinterklart og sommerbroget, 
morgenmuntert, skumringssvøbt, 
ligefremt og latterkroget, 
smilbestrålet, tåredøbt. 
Det er Danmarks frie sprog, 
uden tryk af fremmed åg 
frejdigt Freja taler. 
Eget brød til egen dug, 
Danmarks hvede, Danmarks rug, 
Dybbøl Mølle maler. 
 
Om din frihed vil vi værne, 
holde skjoldvagt om din fred, 
ofre dig en moden kerne 
fra din jord i tusind led. 
Indånd Nordens frie luft, 
stilhed, sød af blomsterduft, 
blæst, som søen salter, 
medens vi med trofast sind 
sætter al var gerning ind, 
Danmark, på dit alter! 
 
Tekst: Helge Rode 
Musik Carl Nielsen 

***** 
 

Ugens sangcitat: 
 

Nogle dage er der ingen sang i dit hjerte. 
Syng alligevel! 

 
***** 

 



2, Den næste sang er vi nødt til at synge nu - og jeg ved mange af jer elsker den! Vi har sunget 
den tit, og den kommer med i den næste udgave af Højskolesangbogen. Her med den oprindelige 
video der blev lavet til: Klik her. 
 
Nu kommer fuglene igen 
Og lyset vælter pludselig ind 
Det kommer gennem gennem alle sprækker,  
lyse nætter er tilbage 
 
Alt hvad der rørte sig blev gemt 
Da du var rejst var det så nemt 
Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig 
Du er tilbage, du er hos mig 
Du er tilbage, med varme dage, du er hos mig 
 
Nu kommer lydene igen 
Og verden vælter pludselig ind 
Med parrasoller og sandaler 
Bølger maler alt i sand 
 
Jeg havde havde huset fuld af vind 
Og nye frugter fløjet ind 
Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig 
Du er tilbage, du er hos mig 
Du er tilbage, med varme dage, du er hos mig 
 
Tekst: Alberte Winding 
Musik: Aske Bentzon 
 

***** 
 
3, Ugens salme er “Menneske din egen magt”, nr. 370 i salmebogen. En meget aktuel salme, for 
lige nu ligger der rigtig meget i vores egen magt, i vores egne hænder. Vi kan klare det her! Syng 
med, alt hvad I kan: her. 
 
Menneske, din egen magt 
gør dig svimmel og forsagt, 
du skal selv på denne klode 
skelne ondskab fra det gode, 
dybt ansvarlig for din jord. 
 
Du skal bringe verden fred, 
dagligt brød og kærlighed. 
Livets Gud har dine hænder, 
derfor er det dig, han sender, 
når din næste lider nød. 
 
Du skal værne det, der gror 

https://www.youtube.com/watch?v=B4NXA_69GVo
https://www.youtube.com/watch?v=ME5vfkENEc0


overalt på denne jord. 
Gennem dine varme hænder, 
dine ansigtstræk, de kender, 
kommer Gud til sine børn. 
 
Ingen træffer livets Gud 
mellem fjerne stjerneskud. 
Han er Gud blandt mænd og kvinder, 
der hvor han hver morgen finder 
redskab for sin kærlighed. 
 
Menneske, dit liv er stort, 
uden dig blir intet gjort, 
synker du til bunds i sorgen, 
rejser Gud dig op i morgen 
med din næstes milde hånd. 
 
I det blanke morgengry 
skaber Gud dit liv på ny. 
Dag er optakt, muligheder 
for at hjælpe dem, der beder 
om et værdigt liv på jord. 
 
Og når du har brugt din dag 
til det sidste åndedrag, 
standser Gud din gråd og klage, 
tar en misbrugt dag tilbage, 
nådig skjult i evighed. 
 
Tekst: Lars Busk Sørensen 
Musik: Willy Egmose 
 

***** 
 

Endnu et sangcitat: 
 

Kun én ting er bedre end sang: 
mere sang! 

Ella Fitzgerald  
- tjek hende ud, hvis I kan lide jazz, sunget af lækre, mørke, bløde kvindestemmer 

 
***** 

 
4, Nu skal I synge sammen med en helt anden slags sanger, hvis stemme har en anden lyd. Stilen 
er blues/folk-sang, og der synges ærligt og ligetil. “Jeg elsker den brogede verden”, endnu engang 
er denne tekst aktuel og brugbar. Syng så! Klik her. 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=aJwECbqXsjM


Jeg elsker den brogede verden 
trods al dens nød og strid; 
for mig er jorden skøn endnu 
som i patriarkernes tid. 
 
De snakke, som om den er gammel, 
af synd og sorger mæt. 
O nej, den flyver endnu i dans 
om solen så ung og let! 
 
Jeg har grædt, som andre, af smerte, 
fordi min boble brast. 
Men boblen er ikke verden; 
læg verden det ej til last! 
 
Var livet en dans på roser, 
mon alt da var bedre end nu? 
Hvis ej der var noget at kæmpe for, 
hvad var da vel jeg og du? 
 
Kamp må der til, skal livet gro, 
ej kamp blot for dagligt brød, 
men kamp for frihed i liv og tro - 
thi evig stilstand er død! 
 
Og derfor elsker jeg verden 
trods al dens nød og strid; 
for mig er jorden skøn endnu 
som i patriarkernes tid. 
 
Tekst: Hans Vilhelm Kaalund  1877 
Melodi: Thorvald Aagaard  1922. 
 

***** 
 

Ugens idol: 
 

Denne uges sanger er en peruviansk sangerinde, Yma Sumac (1942-2006). Det er en 
meget speciel oplevelse at høre hende synge. Dels er genren hun dyrkede helt unik, og dels har 
hun en stemme, der spænder helt ubegribeligt vidt - fra en dybde, der ikke er helt almindelig for en 
kvinde, og en tilsvarende højde, der også er ud over det almindelige! Lyt her. 
 

***** 
 
5, Ugens Kim Larsen: Det ser ud til kulde i weekenden, så jeg synes vi skal varme os sammen 
med en ung Kim Larsen og “Lange Lone”! Klik her. 
 
Det er en kold tid som vi lever i 

https://www.youtube.com/watch?v=aJwECbqXsjM
https://www.youtube.com/watch?v=aautGCVfhiE


alle går rundt og fryser 
men jeg har det da nogenlunde her 
her på Østre Gaaaasværk 
 
Der' mange, mange drømme 
der' røget sig en tur 
men jeg ka' da stadig grine 
når jeg sidder helt alene - 
helt alene i mit lille skur 
 
Det er en kold tid som vi lever i 
alle går rundt og fryser 
men jeg har det da nogenlunde her 
her på Østre Gaaaaasværk 
 
Jeg har ikke nogen penge 
og ikke noget job 
det har været sådan længe 
Gu' ved om det nogensinde - 
nogensinde holder op 
 
Men jeg har da Lange Lone 
og hun spiller violin 
og når nerverne de klikker 
så drikker vi en lille flaske - 
lille flaske brændevin 
 
For det' en kold tid som vi lever i 
alle går rundt og fryser 
men jeg har det da nogenlunde her 
her på Østre Gaaaaasværk 
 
Kim Larsen 
 

***** 
 
En koraften med Kværndrup Kirkes Voksenkor slutter altid med disse to sange - det gør vi også 
her:  
 
Vor far 
Vor Far, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn, 
komme dit rige, 
ske din vilje 
som den sker i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 
og led os ikke ind i fristelse, 

https://www.youtube.com/watch?v=vEDsGZ7jW_4


men fri os fra det onde. 
For dit er riget og magten og æren i evighed, i evighed!  
Amen. 
Sigurd Barret 
 
Arne A´s velsignelse 
Må din dag få glæde 
lysende til stede 
under himlens brede 
bånd af kærlighed 
Og må Herrens lys skinne 
og må jordens milde vinde 
varme hjertet inderst inde 
i al evighed. 
Arne Andreasen/”Poetfabrikken” 
 
 
Bedste sanghilsner fra 
 

Lykke 
Organist og voksenkorleder ved Kværndrup Kirke 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLMf4bi3ZAA

