KONCERT I DYRUP KIRKE
torsdag den 4. maj 2017 kl. 19.30.
Fællessang:

Kringsatt af Fjender. Se tekstark.

Arr.Jens ChristianTvilum: Den blå Anemone
Tekst: Kaj Munk (1943)
Poul Hamburger:

Det haver så nyligen regnet
Tekst: J. Ottosen

Carl Nielsen/Høybye:

Skal blomsterne da visne
Tekst: Helge Rode

Arr. Søren Birch:

En lærke letted
Tekst: Mads Nielsen (1945)

Arr. Michael Bojesen:

Men det bliver atter stille efter stormen
Halfdan Rasmussen (1944)

Fællessang:

Du som har tændt millioner af stjerner DDS nr.787

Arr. Sv. S. Schultz:

Det er i dag et vejr et solskinsvejr
Tekst: Ludvig Holstein

Kari Bæk:

Græsset grønnes
Tekst: William Heinesen

Sunleif Rasmussen:

Aldan brýtur
Tekst: Jógvan Waagstein

Per Drud Nielsen:

Tre Motetter til Kærligheden
1) Om jeg så taler med menneskers og engles tunger
2) Kærligheden er tålmodig
3) Størst er kærligheden
Tekst: Paulus første brev til Korintherne kapitel 13

Fællessang:

Sommersalme DDS nr. 725

Arr. Ole Ugilt:

Altid frejdig når du går
Tekst: Chr. Richardt

Arr. Michael Bojesen

Stille hjerte, sol går ned
Tekst: Jeppe Aakjær

Medvirkende:
Det Fynske Kammerkor og dirigent Alice Granum

Kringsatt af fiender

KRINGSAT AF FJENDER
Musik: Otto Mortensen. Tekst: Nordahl Grieg
Kringsat af fjender, gå
ind i den tid!
Under en blodig storm vi dig til strid!
Kanske du spør' i angst,
udækket, åben:
Hvad skal jeg kæmpe med,
hvad er mit våben?
Her er dit værn mod vold,
her er dit sværd:
troen på livet vort,
menneskets værd.
For al vor fremtids skyld,
søg det og dyrk det,
dø om du må - men:
øg det og styrk det!
Stilt går granaternes
glidende bånd.
Stands deres drift mod død,
stands dem med ånd!
Krig er foragt for liv.
Fred er at skabe.
Kast dine kræfter ind:
døden skal tabe!
Ædelt er mennesket,
jorden er rig!
Findes her nød og sult,
skyldes det svig.
Knus det! I livets navn
Skal uret falde
Solskin og brød og ånd
ejes af alle.
Dette er løftet vort
fra bror og til bror:
vi vil bli gode mod
menneskenes jord.
Vi vil ta vare på
skønheden, varmen som om vi bar et barn
varsomt på armen!

