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Alsang i Domkirkerne. Vær med - når tusinde stemmer synger fællessang og oplev suset i
jeres egen domkirke! Folkekirkens Ungdomskor, landets domkirker og stifter samt
Folkekirkens Nødhjælp inviterer alle borgere i Danmark til folkekirkens samlede Alsangmarkering i landets 10 domkirker. Anledningen er 75-året for befrielsen i 1945.

Alsang i Domkirken: Forberedelse, formidling og sangliste
Alle er velkomne: Alsang i indskolingen, spirekor og børnekor, junior- og ungdoms/pigekor, voksenkor, gospelkor, andre kor, familier og venner. (Invitér også gerne
jeres lokale menighedsråd, spejdergrupper/FDF’ere.)
Obligatoriske sange til Alsang i indskolingen, spirekor og børnekor. Forbered som
minimum: En lærke letted vers 1 og Dejlig er jorden vers 1. (NB: Vi skal også synge
Under stjernerne på Himlen. Den kan alle børn omkvædet til!). Det er i øvrigt op til
hver enkelt korleder, hvor mange sange, man har øvet på forhånd. Man kan også fx
øve omkvæd fra udvalgte sange.
Alsang i domkirken er alles fællessang-deltagelse. Det er IKKE en koncert eller
familiegudstjeneste.
Alsang i domkirken er det store fællessangs-sus, på tværs af generationer - tal med
børnene/korene om det, så forventningerne afstemmes og det bliver en god
oplevelse.
Hvad synger vi for? Forslag til samtale med børnene/de unge
Tal med børnene og forbered dem på hvad vi skal i domkirken.
Spørg fx: “Er der nogen af jer, der har bedste- eller oldeforældre, som levede under
2. Verdenskrig”? Prøv at få dem til at fortælle om deres oplevelser: ”I får en lektie til
næste gang, vi mødes: Få jeres familie til at fortælle om historier, de selv har oplevet
eller fået fortalt fra deres forældre”
“Forestil jer at man ikke kunne få lov til at være mere end fem mennesker på samme
sted udenfor. Brug fantasien til at gå videre- hvordan ville det fx være, hvis man
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skulle lave fælles arrangement med klassen… det måtte man ikke dengang... eller
find på noget, der får børnene til at tænke over hvordan det må have været dengang
Danmark var besat (i børnehøjde).
Fortæl at folk samledes alligevel, fordi de var sure på besættelsesmagten, fx i
sognegården hvor de sang fællessang. Hvad mon folk fik ud af at mødes og synge?
Hvordan mon det føltes, da Danmark pludselig igen blev et frit land….der blev holdt
en kæmpe giga fest….og alle Danmarks kirkeklokkerne på samme tid! Wow!!
Tal dernæst om teksten i En lærke letted (fx vers 1), så børnene får et forhold til
indholdet.
I dag er jorden og fremtiden et emne, der optager rigtigt mange børn og unge. Det
kan også være et samtaleemne, at vi skal være sammen om at passe på jorden. Det
passer til salmen “Dejlig er jorden”.
På den måde giver sangene mening i historisk kontekst, og børnene kan glæde sig til
at synge for noget: Befrielsen, fællesskab og skaberværket.
Hvad er succeskriteriet?
Det vigtigste er, at børnene, korene - alle får en god oplevelse, og oplever
fællessangens kraft i domkirken. De behøver ikke kunne sangene til perfektion. Send
fx lydfiler til lærerne/børnene/forældrene.
Det anbefales også at tage en snak med de ældre korsangere, unge- og voksne, om
hvad vi samles om i domkirken.

For yderligere oplysninger kontakt Anne-Kari Ferenczi: annekari.ferenczi@gmail.com

På de følgende sider finder I sanglisten til Alsang Domkirken.
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Sangliste til Alsang i Domkirkerne
Ret til ændringer forbeholdes. Se links til tekster. Børn og unge lærer nemt tekster,
men tekstark uddeles også i domkirken på selve dagen.
1. Frydeligt med Jubelkor. (mel. Cantiones) med orgel.
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/721
https://www.youtube.com/watch?v=haCcaTAyoBY
2. En lærke letted. Tema: Befrielses-sangen 1945.
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/enlaerke-letted-og-tusind-fulgte/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zQhK5IQUBdc&featur
e=emb_logo
3. Og Gud sang. Jubilæumssalme 2018, Folkekirkens Ungdomskor.
Tekst: Niels Johansen, musik: Phillip Faber. En sang om at synge livet til live.
Link til lydfil https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-omsangene/og-gud-sang/ https://www.dr.dk/nyheder/kultur/her-bliver-drvaert-overrasket-paa-live-tv-din-sang-skal-med-i-danmarks-stoerste link til
node: https://fuk.dk/media/1114/fuk-147-og-gud-sang.pdf
4. Livet er en morgengave. Halfdan Rasmussen. Tema: Fred.
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-omsangene/livet-er-en-morgengave/
https://www.youtube.com/watch?v=CTQOUtLYVLw&list=RDCTQOUtLYVLw&s
tart_radio=1&t=84
5. Frihedens lysdøgn. Vindersang Alsang 2020. Tekst: Anne Vad, musik: Julie
Maria og Nikolaj Busk. (4:17). Tekst og node: https://alsang.dk/wpcontent/uploads/2019/11/Frihedens-lysd%C3%B8gn-node.pdf Indspilning:
https://alsang.dk/frihedssangen-2020/
6. Under stjernerne på himlen (Tommy Seebach) Tema: Børnenes drøm Lydfil
https://www.youtube.com/watch?v=CEjJePvzKfo
Tekst:https://www.google.com/search?q=under+stjernerne+p%C3%A5+himle
n+tekst+tommy+seebach&rlz=1C1GGRV_enDK788DK788&oq=under+stjerner
ne+p%C3%A5+himlen+tekst&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9010j1j4&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8
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7. Kringsat af fiender. Nordahl Grieg og Otto Mortensen. (dansk tekst og Kim
Larsen: https://bornesangene.dk/kringsat-af-fjender/ )
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-omsangene/kringsatt-av-fjender/
8. Hvis vi er mange nok. Børnenes fremtidssang. Vinder af Alsang2020s
lyrikkonkurrence for børn og unge. Link til lydfil, tekst, noder der kan
downloades fra siden her: https://alsang.dk/fremtidssangen-2020/
Børnekorarrangement, 2 stemmigt: https://alsang.dk/wpcontent/uploads/2020/02/Hvis-vi-er-mange-nok_SA-i-Am.pdf
9. Den Blå Anemone. Tekst: Kaj Munk, marts 1943. Melodi: Egil Harder, 1945.
Kaj Munk var under krigen en skarp kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne,
og blev den 5. maj 1944 skudt af Gestapo. Højskolesangbogen:
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-omsangene/hvad-var-det-dog-der-skete/ Link til lyd med sangtekst:
https://www.youtube.com/watch?v=XGn8em0eOjw
10. Alsang-lederens eget valg
11. Dejlig er Jorden. Med orgel.
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/121
https://www.youtube.com/watch?v=dz0ooyQjnYs

For yderligere oplysninger kontakt Anne-Kari Ferenczi: annekari.ferenczi@gmail.com
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