


Højskolesange med håb, 

der griber om øjeblikket

og evigheden…

v/ Arne Andreasen, 
Poetfabrikken





Du kom med alt det der var dig 

1. Du kom med alt det der var dig

og sprængte hver en spærret vej

og hvilket forår blev det!

Det år, da alt blev stærkt og klart

og vildt og fyldt med tøbrudsfart

og alting råbte: lev det!



2. Jeg stormed ud og købte øl

ja, vintrens gamle, stive føl

fór ud på grønne enge

og du blev varm og lys – og fuld

og håret var det pure guld

som solen – skjult for længe.



3. Og blomster åbned sig og så

at nu blev himlen stor og blå

og stunden født til glæde

Din næve var så varm og god

og du blev smuk og fuld af mod

så smuk, jeg måtte græde.



4. Vorherre selv bød ind til fest

og kyssed hver benovet gæst

i kærlighedens sale

med øjne, undrende og blå

vi bare så og så og så

og slugte livets tale:



5. At livet det er livet værd

på trods af tvivl og stort besvær

på trods af det, der smerter,

og kærligheden er og blir

og hvad end hele verden si’r,

så har den vore hjerter.





Hold håbet op 

1. Hold håbet op og hold det udstrakt foran mig,

her er en fremtid, her er liv, han er på vej.

Se, snefnug ligner noder i en symfoni,

jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.



Hold håbet op.

Stjernen viser vej.

Hold håbet op.

Mørket skjuler sig.

Hold håbet op.

Hold det foran mig.



2. Vi venter midt i verset i en adventssang,

en stilhed efter stemmerne, der var engang.

Den hænger tungt i luften her som efter storm,

urolig sitren førend verden får sin form.



Hold håbet op.

Stjernen viser vej.

Hold håbet op.

Mørket skjuler sig.

Hold håbet op.

Hold det foran mig.



3. En julerose er en smuk men ydmyg blomst,

jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.

En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved,

han er på vej, det er et lys af evighed.



Hold håbet op.

Stjernen viser vej.

Hold håbet op.

Mørket skjuler sig.

Hold håbet op.

Hold det foran mig.





Se min engel

1. Se min engel,

hvide engel

lander blidt på din bløde jord

Åbner en sprække

i himmelens dække

Kommer fra lyset

og sår et ord



2. Se min bue,

gyldne bue

danner bro til en himmeljord

Når Herren kommer

blir vinter til sommer

Pagten beseglet

af nye ord



3. Se min glæde,

grønne glæde

vander gavmildt din tørre jord

Håbene skinner

og lyset forbinder

himlen og jorden

i fremtidsord





Må din dag få glæde

1. Må din dag få glæde

lysende tilstede

under himlens brede

bånd af kærlighed



2. Og må Herrens lys skinne

og må jordens milde vinde

varme hjertet inderst inde

i al evighed





Vidunderligt tænkt

1. Ikke et sandskorn, ikke ét

ligner et andet på en prik

ikke en sky på himlens blå

har vi set før



Ikke en dråbe vand til havs

ikke en stilhed der gør tavs

intet af dette smukke nu

har vi set før



Alt har sin plads

og alt sin form

i denne store stjernestorm

Vidunderligt skabt

vidunderligt tænkt

Vævet af lys fra din himmel



2. Ikke et menneske er her

uden guddomligt menskeværd

intet så fint af støv og ånd

har vi set før



Ikke et liv er tænkt for småt

elsket og helligt, ubetrådt

alt er unikt og ingen her

har vi set før



Alt har sin plads

og alt sin form

i denne store stjernestorm

Vidunderligt skabt

vidunderligt tænkt

Vævet af lys fra din himmel



3. Ikke en stjerne falder ned

uden et glimt af evighed

ikke et lys som det vi ser

har vi set før



Ikke en højsang uden ord

som da du blæste liv på jord

aldrig et større øjeblik

har vi hørt før



Alt har sin plads

og alt sin form

i denne store stjernestorm

Vidunderligt skabt

vidunderligt tænkt

Vævet af lys fra din himmel





Hvor du sætter din fod 

1. 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.



2. 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.



3. 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.



4. 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.



5. 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?



6. 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.





Herre, lys os hjem 

1. Et lys i natten samler tabte tråde

af liv og glæde, ensomhed og sorg

og du der kender os, vis os din nåde

Herre lys os hjem



2. Tag vores mørke, giv os lys tilbage

Tag vores tavshed, gør den til en sang

Tag vores hænder, hold dem alle dage

Herre lys os hjem





Fortabt er jeg stadig 

1. Vi mødtes i sne

Forblændet af ungdom og uden at se

et virvar af jubel og nysgerrighed

vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted

og der går vi hen

igen og igen.



2. Igen og igen

og tonerne blev til et langstrakt refræn

et plot, en fortælling, en popmelodi

godnatsange brudt af sirenernes skrig

vi følte os som

en luftløs ballon.



3. En luftløs ballon

en endeløs sætning, helt kæntret og tom

jeg hjemsøges tit af idéer om flugt

men latteren tegner dit ansigt så smukt

du strækker din krop

mens solen står op.



4. Mens solen står op,

så brygger vi kaffe og drikker en kop

og når vi blir fanget i hverdagens støj

så ruller vi øjne og deler en smøg

så strander vi der

hvor ømheden er.



5. Hvor ømheden er

marcherer vi tappert med velviljens hær

en kærlighed tyndslidt og helt desperat

kun båret af løfterne, stålsat og klart 

et dirrende nu

mit søvnige du.



6. Mit søvnige du

mit drama er langt, min fornuft er itu

og når jeg blir bange og når jeg blir vred

så sænk mine skibe og skænk mig din fred

jeg øjner en kyst

og snart blir det lyst.



7. Og snart blir det lyst

så tag mig for givet, det virker så tyst

fortabt er jeg stadig trods årenes gang

og synger med tak denne kærlighedssang

fordi det sku’ ske

vi mødtes i sne.





Veronica 

1. Veronica, Veronica: var är din blåa hatt?

Din älskling letar efter den, allt i den mörka natt.

Din älskling är försvunnen; han kommer ej igen

- När det dagas



2. Veronica, Veronica: slå upp din parasoll!

Din vän har gått ifrån dig, men spelar det nå’n roll?

Det finns så många andra, du hittar säkert en

- När det dagas



3. Veronica, Veronica: ditt ena strumpeband

Har stulits utav någon som saknar dig ibland.

På natten är han borta, men minns du honom än

- När det dagas.



4. Men tycker du Veronica. att morgonen är grå

Och ångrar att du någonsin lät honom gå?

Spring bort till telefonen och ring till din vän

- När det dagas.



5. Veronica, Veronica: - släpp ner ditt långa hår

och se din vän i ögonen och säg att han får.

Och somna i hans armar och vakna lycklig sen

- När det dagas. 





Tak for i dag!



Gå i mørket med lyset

1. Gå i mørket med lyset. 

Gå i visheden om 

ikke at gå alene. 

Gå med lyset. Kom!



2. Gå for andre med håbet.

Gå mellem skred og fald. 

Gå i flakkende skygger.

Gå – mærk at vi skal! 



3. Gå med sultne og trætte. 

Gå – vær den anden nær. 

Åbenbaring og nåde. 

Gå – Kristus er her!



4. Gå, så bange, med modet. 

Gå med alt hvad du tror. 

Natten blir lys som dagen. 

Gå på Herrens ord!



5. Gå – føl livet begynde. 

Gå med budskab om fred. 

Gå – lad hjerterne synge. 

Gå med kærlighed! 



6. Gå i mørket med lyset. 

Gå i visheden om 

ikke at gå alene. 

Gå med lyset. Kom!

Tekst: Sten Kaalø, 2010 

Melodi: Erling Lindgren, 2010



Tak for i dag!


