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Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat.
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.

Danmark, du vågner med søer blå
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne tider.
Lærker, som hopped af æg i vår
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.
Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.
Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer, det er den danske sommer
Pigernes latter og lyse hår
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Danmark spår
sol over grønne sletter,
lykke og lyse nætter.
Thøger Larsen, Melodi: Carl Nielsen, 1915

Nu er dagen fuld af sang
Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
håndterer elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Engen er nu gyldengul
af tunge kabbelejer,
søndenvinden byder op,
og dueurten nejer.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Dammen ligger dagen ud
med brudelys i hænde,
rækker højt de ranke skud,
at solen må dem tænde.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Nu vil mø med silkestik
på brudelinet sømme.
Den, som ingen bejler fik,
hun ta'r sig én i drømme.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Ræk mig en forglemmigej
og sidst en krusemynte,
sådan slutter vi vor leg
så glad, som den begyndte.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Jeppe Aakjær, 1911, Åge Nielsen 1971

Midsommerteltet, de lyse nætter

Midsommerteltet, de lyse nætter,
står tjældet over de danske sletter.
Som søer, rørt af en brise, kornet
nær kysten står under månehornet.
Og bål som tændes på næs og bavn,
et budskab bringer fra stavn til stavn.
Sent høres fugle, som ej vil sove.
Det kalder, drager fra dunkle skove.
Den hvide nat, hvor der vågent drømmes,
bedårer mange; mod skoven strømmes.
Og ungersvenden forsmår sin seng,
før sol står op over dugvåd eng.
Skærsommer breder sin blomsterhynde
med alle urter og årets ynde.
Og glædedrukkent der fejres sommer,
i skoven jubel og dunk af trommer.
Og når raketter og blus er brændt,
og asken kold, da er solen vendt.
At sommer kommer, og sommer lakker,
så tit vi oplever det vi takker.
For årets genkomst, for årets vaner,
og soles vandring på stjernebaner,
for himmellegemers faste gang,
en glædesild og en solhvervssang!
Lad det fordybe din andagt, broder:
dit timeglas er i takt med kloder.
Dit sommerblus, som kun stakket blænder,
er ild af altets, der aldrig ender.
Se, skov og eng står igen i flor:
Velsign din sol og velsign din jord!
Johannes V Jensen 1936

Vi elsker vort land

Vi elsker vort land, når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,

når om våren hver fugl
over mark, over strand
lader stemmen til hilsende
triller sig bøje:
vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade;
Men den skønneste krans
bli´r dog din, sankte Hans!
den er bunden af sommerens
hjerter så varme, så glade,
Men den skønneste krans
bli´r dog din, sankte Hans!
den er bunden af sommerens
hjerter så varme, så glade.
Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken
velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler
Da går ungdom til dans
på dit bud, sankte Hans!
ret som føllet og lammet,
der frit over engen sig tumler Da går ungdom til dans
på dit bud, sankte Hans!
ret som føllet og lammet,
der frit over engen sig tumler.
Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende
beredte os kende!
men mod ufredens ånd
over mark, over strand

vil vi bålet på fædrenes
gravhøje tænde:
hver by har sin heks
og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med
glædesblus holde;
Vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli´r tvivlende kolde!
Vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli´r tvivlende kolde!
Holger Drachmann
Melodi: Thorvald Aagaard

Jeg ser de bøgelyse øer

Jeg ser de bøgelyse øer
ud over havet spredt,
så skært og skønt i solen,
som aldrig jeg har set.
Jeg ved det, som de ligger der,
så er der kun så kort
fra grænse og til grænse,
men dette land er vort.
Jeg ser de slægter, som gik hen,
mens hundredåret skred,
som vandt på Kongedybet,
som under Dybbøl led;
de elsked ungt, de drømte langt,
de så kun alt for kort,
men frem af dem stod folket.
Og dette folk er vort.
Og derfor bøjer vi vort sind,
hvor vi i verden går,
med længsel mod de strømme,
som disse kyster når,
og derfor samler vi hvert navn,

som steg af folkets jord;
i dem vor fortid leved,
af dem vor fremtid gror.
L. C. Nielsen 1871-1930

Den danske sang er en ung
blond pige

Den danske sang er en ung blond pige
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang når den dybest klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold.
I mod os bruser på brede vinger
en saga tone fra hedenold.
Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er os og vort.
Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp kræver stadig stål,
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes
det flammer hedest i Bjarkemål.
Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergalen,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad,
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig ung og glad.
Kai Hoffmann

I Danmark er jeg født
I Danmark er jeg født,
der har jeg hjemme,
der har jeg rod,
derfra min verden går,
du danske sprog,

du er min moders stemme,
så sødt velsignet
du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave
Dig elsker jeg! Danmark, mit fædreland.
Hvor reder sommeren vel
dog blomstersengen
mer rigt end her,
ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejlig som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand
hvor Dannebrogen vajer,
Gud gav os den,
Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland.
Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag,
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder.
Gud giv dig fremtid,
som han gav dig minder
Dig elsker jeg! Danmark, mit fædreland.

Velkommen i den grønne lund
Velkommen i den grønne lund
hvor fuglene de sjunge!
Det høres skal: den danske mund
til sang har og en tunge.
Vi har det godt i grunden her,
såvel som vore fædre
vil Gud, den dag tør være nær,
vi får det end lidt bedre.
Kan munden vi få ret på gang
til andet end at spise,
hverandet barn i Dannevang
forstår halvkvæden vise.
For, hvad vi fattes først og sidst
til lykke ej så ganske,
men lidt dog både her og hist,
det er det ægte danske.
Vi fører løver i vort skjold
af hjerter tæt omsatte,
dem førte vi fra hedenold
og ingen abekatte.
hver fugl må synge med sit næb,
og livet, kan vi skønne,
var uden sang kun slid og slæb.
Velkommen i det grønne!
NFS Grundtvig

Du danske sommer, jeg elsker dig

Du land, hvor jeg blev født,
Du danske sommer, jeg elsker dig
hvor har jeg hjemme
skønt du så ofte har sveget mig
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går
Snart kolde farver i sky og vand
hvor sproget er
snart nøgne piger ved hver en strand!
min moders bløde stemme
Mer, mer, mer,
og som en sød musik mit hjerte når.
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede
Du er i sindet jo lunefuld,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede
dog hjertet inderst er pure guld,
Dig elsker jeg, - Danmark, mit fædreland.
et eventyr er dit glade navn,
H. C. Andersen
og blomster lyser ud af din favn.

Korn, korn, korn
I drømme gror under månens horn.
Når dine bølger mod bredden gik,
beruset blå som gudinders blik,
en ungdom jubled din lovsang ud,
kun klædt i solskin og brunet hud.
Ned, ned ned
til dåb i glemsel og evighed.
Og når du strakte med åbent sind
de lyse nætter i himlen ind,
imens det dufted' af hyld og hø,
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø!
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed' af tro og tak.
Og stundom ud af din fulde glød
sprang lynet fra skyen i jordens skød,
og tordenlatter og tordenregn
din trolddom spændte fra egn til egn!
Vild, vild, vild
er, skønne sommer, din kraft og ild.
Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg véd, dit hjerte er guld endda.
Thøger Larsen

Godmorgen, lille land!

Godmorgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis,
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.
Godmorgen, ø ved ø!

Nu ser vi Danmarks buetegn
med blink af hav og sø,
de slanke, lyse broer.
I sol, i blæst, i regn
bærer de os fra egn til egn.
Godmorgen, hver og en,
som sidder ved et morgenbord
fra Skagens hvide gren
til Gedsers lange odde,
på vores prik mod nord
her på den kuglerunde jord.
Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.
Niels Brunse

En yndig og frydefuld sommertid
En yndig og frydefuld sommertid
i al sin herlighed,
den glæder og trøster så mangen én,
alt ved Guds kærlighed.
Den fører blomsterskaren frem,
og rosen rød, så dejlig og sød
den ser du da igen.
Blandt alle disse blommer véd jeg en,
en rose for dem alle,
udsprungen af en dejlig gren
ud af en yndig stamme.
Vel er der mange smukke til
men jeg for sandhed sige vil:
Han overgår dem alle.
Ja, var jeg nu så lykkelig
jeg kunne rosen få!
Mit hjerte brænder ret inderlig

med længsels stor attrå.
Mit hjerte ler, hver gang jeg ham ser
og det ud af stor kærlighed
la'r ikke ro mig få.
Går jeg om dagen ud eller ind,
ihvor det være må,
da er du stedse i mit sind,
om natten ligeså.
Og når jeg sover sødelig
om dig jeg drømmer lykkelig
ret som du hos mig lå.
Dansk folkemelodi

Nu går solen sin vej

Nu går solen sin vej
for at skinne på andre,
for alle på jorden har brug for dens lys,
og de håber og venter
på dagen, du skaber,
for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.
Nu går landet til hvile,
og travlheden dæmpes,
og hjemmene fyldes af aftnens musik.
Vær med den, kære Gud,
der må sidde alene,
og den, der nu slider sig træt på fabrik!
Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.
Nu er timen, hvor du
dømmer alt det, vi gjorde,
som vendte os bort fra vor næste og dig.
Nu er timen, hvor du
sletter alt det, der skiller,

hvor du siger: Kom,
og vær hjemme hos mig!
Nu går solen sin vej,
men vi er ikke ene,
for du, Herre, lever og vender vor frygt,
så når du er i mørket,
er det ikke mørke,
når du er iblandt os, da sover vi trygt.
Holger Lissner 1980.

Sig månen langsomt hæver
Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid.
Vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.

Hvor rolig jorden hviler
bag nattens slør og smiler
så mild og sommervarm,
ret som et stille kammer,
hvori al dagens jammer
forglemmes skal i søvnens arm!
Betragter månens bue!
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund.
Så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skue kun.
Vi stolte Adams slægter
kun såre lidet mægter,
og meget ved vi ej.
Vi efter skygger jage
og mangen kunst opdage
og komme længre fra vor vej.

Gud fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
Du, som har tændt millioner af stjerner,
det sande fra dets skin!
Du, som har tændt millioner af stjerner,
Og mens jeg er i live,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
lad lig et barn mig blive,
Du er vort lys, og du vogter og værner
skænk mig et fromt, enfoldigt sind.
os, så vi sover i tryghed og ro.
Koldt nattens vinde sukke,
mit øje vil sig lukke,
giv mig, o Gud, din fred!
Se nådig til min slummer,
og trøst mig i min kummer,
og trøst min syge nabo med!
Matthias Claudius/Carsten Hauch

Stille, hjerte, sol går ned,

Stille, hjerte, sol går ned,
sol går ned på heden,
dyr går hjem fra dagens béd,
storken står i reden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!
Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

Tavshed over hedesti
og langs veje krumme.
En forsinket humlebi
ene høres brumme.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os..

Viben slår et enligt slag
over mosedammen,
før den under frytlens tag
folder vingen sammen.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Kom til flere koncertarrangementer i Gentofte Kirke

Fjerne ruder østerpå
blusser op i gløden,
hededamme bittesmå
spejler aftenrøden.
Stille, stille hjerte, sol går ned

23.09 James Sherlock + Jonas Frølund
21.10 Signe Asmussen/”BuenaVista
Social Club”
9. 12 Advent Carols med Gentofte Kirkekor
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