
Program for morgensang i Lystrup Kirke tirsdage og onsdage i skoleåret 2014-15 

 

1. gang: Stjerner og sol – den 2/9 og 3/9 

I østen stiger solen op (DDS 749) 

Under stjernerne på himlen (Rasmus Seebach)  

Septembers himmel er så blå  

 

2. gang: Efterår og høst – den 30/9 og 1/10  

Nu falmer skoven  

Sensommervise (Æbler lyser rødt på træernes grene)  

Marken er mejet 

 

3. gang: Engle – den 4/11 og 5/11 

Lysets engel går med glans (DDS 747)  

Jakobs himmelstige (Tekst af Johannes Møllehave og melodi af Jan Rørdam)  

Når det er mørkt – Et juleunder (Tekst og melodi af Hans Jørn Østerby)  

 

4. gang: Jesu fødsel – den 2/12 og 3/12  

Et barn er født i Betlehem 

Lyt til englene, der synger (fra krybbespillet = Hark, the Herald Angels Sing)  

Alle tiders jul – Tiden går, tider skal komme (Tekst af Martin Miehe-Renard, melodi af Jan Rørdam) 

 

5. gang: Vinter – den 13/1 og 14/1 

Sneflokke kommer vrimlende 

Slæden slingrer (Tekst af Lennart Helsing og Ida Høeg Jacobsen, melodi Russisk trad.)  

I sne står urt og busk i skjul  

 

6. gang: Noas ark – den 3/2 og 4/2 

Der er altid et sted på jorden (Tekst af Eva Chortsen, melodi af Bjarne Korsgaard)  

Arken (Hans og Kis Holm)  

Spænd over os dit himmelsejl (DDS 29)  

 

  



7. gang: Skabelsen – den 3/3 og 4/3 

Du som har tændt millioner af stjerner (DDS 787)  

Anemonesangen (Dagen er så fuld af anemoner)  

Vi vil ha’ voksne, der griner (Tekst og musik: Martin Petersen)  

 

8. gang: Forår – den 14/4 og 15/4  

Solen stråler over vang (DDS 724 på melodien Dagen går med raske fjed)  

Kom maj, du søde milde  

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr  

 

9. gang: Fugle – den 5/5 og 6/5 

Jeg ved en lærkerede 

Nattergalen, kender du den? 

Plant et træ – Vi vil plante et træ (Tekst og melodi af Erik Busk)  

 

10. gang: Sommer og Danmark – den 2/6 og 3/6 

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme  

Livstræet  

Det bedste jeg ved – Jorden er flad (Tekst af Jesper Kallesøe, melodi af Erik Sommer)  

 


