Fællessang:

VELKOMMEN

Dejlig er jorden
Dejlig er jorden
prægtig er Guds himmel
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!  
Tider skal komme
tider skal henrulle
slægt skal følge
slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.  
Englene sang den
først for markens hyrder
skønt fra sjæl til sjæl
det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig
os er en evig frelser fød!

10 ÅR FYLDT MED SANGGLÆDE

KONCERT
FERMATEN 26. november 2014

Program:

Fællessang:

Landet

Hvor du sætter din fod

Don’t know why

Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme du driver imod.
Ved de veje du finder,vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
bli´r der spor af din fod.

Solist: Amalie Dreyer

Fællessang: Hvor du sætter din fod
Wonder of wonders
Fald min engel
Viva la vida

PAUSE
Solist: Amalie Dreyer

Fællessang: Dejlig er jorden
Out of it
When you’re around
As
Fields of gold
Rudolf
En stjerne skinner i nat
KORLEDER: Dorte Klausen.
DIE 3 MUSIKANTEN: Kaj Verner Bækdahl, Lars Stentoft og Flemming Tang.

Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke af dit medmen’skes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.
Vil du vugge dit skød,
går du med i en dans som fra skabelsen lød.
vores fremtid bli´r farvet af den klang du har arvet.
Det er slægternes rytme der rører dit kød,
sød musik i dit skød.
Når du husker at le
lukker ho’det sig op og gi’r lyset entré.
Vi begriber med latter hvad fornuft ikke fatter.
Det er li’som et kærtegn fra livets idé
når du vover at le.
Du er del af et os.
Der skal mere end én til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste for dig selv og din næste,
må du vælge hver dag mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?
Fra din tå til din top
er du skabt i et stykke der ikke går op.
Hvad du gi’r på din færden mangedobles af verden
og la’r tro, håb og kærlighed vokse og nå
fra din top til din tå.

