
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 8 
 

Kære kor! 
 
Dette sangbrev er en situationsrapport fra mit virkelige liv! (Sådan cirka….) For dette er mit 
liv - eller på engelsk, sammen med ham I ved, her. 
 
Så sidder man der, synker dybere og dybere ned i tunge, triste følelser, smager lidt på 
depression, lidt på angst, lidt på stress - og svømmer rundt i de smukkeste toner fra en 
sang, der bare passer SÅ godt til tungsind. F.eks. sunget af en af de der dybe, powerfulde 
sangstemmer, der er så vidunderlige (synes jeg, og længes efter at høre John, Anders, 
Carl, Simon og Elmer synge så skønt!) - lyt med, det er suverænt, her. Eller hvis I bedre 
(eller også) kan lide kvindestemmer, så lyt til samme sang, samme tungsind - hun er også 
ret suveræn - her. 
 
Og imens man sidder der og smovser seriøst rundt i sine dybeste, tungeste følelser, så 
kommer gemalen pludselig syngende glad forbi, for en af eleverne har klaret sig rigtig godt 
i en talentkonkurrence og det er han da lige blevet så glad i låget af at der kun er én sang 
han kan synge i dét øjeblik - den her. 
 
Og øjeblikket efter kommer sønnen buldrende med denne melding: her! 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=55v3rvnjOIE
https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4
https://www.youtube.com/watch?v=IkdJTBEK9Ps
https://www.youtube.com/watch?v=lHcGdzaGnLE
https://www.youtube.com/watch?v=uYzJ-thBfIs


Hvad I alverden skal man dog stille op?! 
 

 
 
Heldigvis er der råd, for én ting virker altid på både mig selv og de to andre i denne lille 
familie - og min barndoms største musikidol skrev en masse sange, hvor der altid er en 
der lige passer ind i hverdagslivets situationer, så jeg bryder også selv ud i sang: her. 
 
Vi er helt enige og derfor skal familien i skoven - som dem her. 
 
Og nu snakkede vi om krigstiden sidste uge - og også dengang tog man i skoven, som 
denne familie i 1942: her. 
 
Men det gik heldigvis markant anderledes fredeligt for sig på vores egen skovtur! Det mest 
oprivende var begejstringen over at finde store, flotte tuer fyldt med liv og glade dage af 
store, sorte skovmyrer. 
 

 
 
 - og selv myrer findes der jo sange om her. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nivanKU7GvU
https://www.youtube.com/watch?v=I8ZDNLlLr84
https://www.youtube.com/watch?v=3gUXPZiVIMk
https://www.youtube.com/watch?v=D0lwTUOWsZw


 
 
Skoven var så smuk, så underfuld (den kan godt tåle at blive hørt og sunget nu, selvom 
det er en efterårssang) og det gjorde os så godt at gå rundt i den. Vi mødte ikke et eneste 
andet menneske, men masser af sommerfugle og biller, en hare, mange slags fugle, og en 
hel flok rådyr kom pludselig løbende lige imod os - indtil de opdagede os! Så stod vi længe 
og kiggede på hinanden imellem træerne, mennesker på dyr, og dyr på mennesker... - 
sikke en oplevelse, så tæt på så store, smukke, rolige dyr… 
 
Dagens kirkelige indslag bliver denne udsigt fra et af de gamle led i skovens udkant. Det 
er Fodslette Kirke (og ja, det er en skov på Langeland (som nogle af jer vil vide er mit 
forhold til Langeland dette!) Tolsbjerg Skov i Tryggelev - måske Åse og Helge kender 
den?). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mJX6JLslmDI
https://www.youtube.com/watch?v=zsGSkpU3L0g


 
 
Fodslette Kirke var den sidste kirke i Danmark der, indtil for få år siden, havde et orgel 
hvor der stadig skulle være “bælgtræder”. D.v.s. en person skulle stå og træde på en 
pumpe for at der kom luft til orglet. 
 
Her først en gammel tegning af en mand, der står og pumper for at fylde bælgen med luft, 
så der kommer toner ud når organisten spiller på tangenterne.  
 
Nedenunder er et nyere foto af samme proces, ved en anden type orgel. 
 

 
 



 
 
Den forrige præst havde fire børn, og efterhånden som de blev store nok, tog de hver 
deres tørn i en årrække. Da de alle fire var fløjet fra reden blev det svært at finde faste 
bælgtrædere, og man besluttede at afrunde dette kapitel i den danske orgelhistorie. Så nu 
er der, som i alle andre kirker, elektrisk pumpe.  
 

 
 
Tilbage igennem skoven, over gravhøje og hattebakker, og kun en eneste sang kan 
afrunde sådan en sinds-løftende skovtur, sådan en dag, og sådan et sangbrev, og I ved 
nok godt hvilken en jeg tænker på… - lyt her. Den er jo faktisk også af langelandsk 
oprindelse. 
 
*** 
 
Inden vi runder af som vi plejer, så vil jeg lige sige følgende: i næste uge fejres 75-året for 
Danmarks befrielse. Det bliver stort, flot og fyldt med sang, og jeg er sikker på at I får 
sunget alle de sange, der hører denne vigtige begivenhed til. Derfor bliver temaet for 
næste uges sangbrev et helt andet! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeY6HdiOKSA


 
Der er dog én sang, som jeg ikke føler mig helt sikker på vil blive sunget på de officielle 
kanaler i næste uge, så den får I her. Melodien kender I, men der er et fint 
klaverakkompagnement her. Det kan måske støtte hjemme-sangen. Værsgo at synge:  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKrTzucjZu4&list=OLAK5uy_nP1YYWa6xyS2AXfkw-sjc0hXBNKsS9Csw&index=68


 
 
 
Der er en skøn duo, der hedder “Toner af guld” - måske kender I dem allerede? En 
sangerinde og en pianist, der underholder i det ganske land, især med sange fra det 
ældre, populære repertoire. De har i anledning af 75-året for befrielsen lavet en kabaret 
med sange fra den tid, og den kan ses 4. maj kl. 17.00 via Viborg Bibliotekernes 
facebookside. Læs mere her. Kværndrup Kirke har en aftale med dem i juni måned, hvor 
det er planen at de skal komme og opføre deres “Matador”-forestilling, med sange, salmer 
og fortællinger fra den elskede TV-serie. Om arrangementet bliver gennemført ved vi ikke 
endnu.  
 
*** 
 
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, 
men fri os fra det onde. 
For dit er riget og magten og æren i evighed, i evighed!  
Amen. 
Sigurd Barrett 
 
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.facebook.com/events/660674974787194/
https://www.youtube.com/watch?v=vEDsGZ7jW_4
https://www.youtube.com/watch?v=jLMf4bi3ZAA

