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Forårs-sommer-koncert med Klosterkoret
 

Onsdag d. 8. juni kl. 19:30 (gratis)

Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667)
  

Du, som går ud fra den levende Gud (se bagsiden)
   

Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BuxWV 199)
   

Som en rejselysten flåde
Storken sidder på bondens tag
   

Chrysillis
  

Min pige er så lys som rav
Du danske sommer jeg elsker dig
Hyggelig, rolig
   

Det dufter lysegrønt af græs (se bagsiden)
  

Han kommer med sommer
En yndig og frydefuld sommertid

Det er lang tid siden, at Klosterkoret sidst sang forårs/sommerkoncert, så derfor glæder vi os til ved denne 
lille 40 minutters koncert, at slutte vores sæson af med at synge en lille buket danske sange.
Før koret synger, lægges der ud med en lille pinse-afdeling fra orglet. Hvis du hører nogle “mærkelige trut” i 
pedalet i koncertens første orgelstykke, er det fordi Bach på malerisk vis lader bassen komme på tre i stedet 
for ét. Helligånden er jo det tredje element i treenigheden.
“Som en rejselysten flåde” er fra skuespillet “Moderen”, der blev opført i 1920 i anledning af 
genforeningen. Carl Nielsen har (lidt modvilligt) skrevet den fine melodi, og sangen er en hyldest til de 
danske værdier. Selvom “Havet går hårdt mod bro og stavn” - mødes det af “Danmarks stille navn”. Det skal 
nok gå alt sammen. 
Når storken kommer er det forår. Sådan var det en gang, og hvis vi passer godt på vores natur, kan det jo 
være, at det igen bliver almindeligt at kunne se storken som forårsbebuder.
Oprindeligt er der 16 vers i Crysillis - Kingos hyldestdigt til sin kone (at der var tale om et tvangsægteskab 
går vi ret hurtigt hen over) Sille Balkenborg, men højskolesangbogen har minimeret det til 2 vers, som her 
synges af Lone Haslund. Ordet Chrysillis er fin omskrivning af navnet Sille og betyder guld på græsk.
“Min pige er så lys som rav” er igen fra skuespillet “Moderen” og igen med en fremragende melodi af Carl 
Nielsen. Prinsesse Tove er Harald Blåtands kone, og skildringen af hende er samtidig en skildring af det at 
være dansk.
Sveget er vi nok alle blevet af den danske sommer, ikke desto mindre glæder vi os over dens genkomst.
Den kan skifte fra “sol til regn fra kolde farver til nøgne piger ved hver en strand”. “Går tit du kold over landet 
hen, jeg ved, du kommer dog hed igen”. Det skal nok gå alt sammen.
Og skulle vi få brug for hjælp, er hjælpen nær i psalme 84: “Hvor er din bolig vidunderlig…. mit hjerte og 
min krop råber efter den levende Gud”, som vi her synger i Grundtvigs poetiske udlægning og med Otto 
Mortensen fine melodi fra 1982.
Kom storken med forår i den første storkesang, kommer han med sommer i den anden storkesang.
Om en “En yndig og frydefuld sommertid” står der ofte, at den er fra “Mariager-egnen”. Ret beset er den 
nedskrevet i Dalbyneder i 1843, men lad os bare forblive lidt købstadspatriotiske. Alt efter hvilken udgave 
man synger, kan det være en kærlighedssang fra mand til kvinde eller omvendt (kønsneutralt eller nonbinært 
kunne man sige i disse tider), men i den mest anvendte udgave, er det pigen, der synger til manden “Vel er 
der mange smukke til, men jeg for sandhed sige vil: Han overgår dem alle!” Han - er samtidig Jesus - så er 
vi i hvert fald helgarderede. Kæreste og Jesus: så kan det ikke gå galt..

Efter koncerten er der et lille glas et eller andet - enten udenfor - hvis vejret tillader det - eller indenfor hvis 
ikke. Det skal nok løse sig alt sammen. 
God sommer.



Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2. Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!

3. Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

4. Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

5. Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!

6. Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!
Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!


