
Sangaftener i 

Klitsognene 

20. marts: "Sange til trøst og opmuntring…" 
v. Kirsten Haaber, psykoterapeut, cand.mus.terp. 
 

  Når livet gør ondt, når man er plaget af sorg, fortviv-

lelse eller manglende håb, kan salmer og sange have 

en lindrende virkning. Man kan finde trøst og opmun-

tring både i teksterne og i melodierne. 

  Med dette fællessangsforedrag vil vi synge sange og 

salmer med tekster og melodier, som på den ene eller 

anden måde kan lindre, give trøst og håb og opmun-

tring. Vi vil synge sange og salmer, som beskriver 

menneskelivet, både når det er svært, og når det sum-

mer af glæde. Det er i dette spændingsfelt, vi lever på 

godt og ondt, et liv hvor smerte og glæde går hånd i 

hånd. Sange er lyde og klange, der er som fine tråde, 

der forbinder os med omgivelserne, som lange tynde 

følehorn, vi kan røre verden igennem. 

 

 

3. april: "Sangene synger i os…” 
v. Holger Lissner, Pastor Emeritus og salmedigter 
 

   Når vi ser en solopgang, sker det jævnligt, at en 

morgensalme melder sig af sig selv og begynder at 

synge i os: "Se, nu stiger solen af havets skød". Tilsva-

rende, når aftenskyerne farves røde, så står der et slot 

i Vesterled tækket med gyldne skjolde. Sangene mel-

der sig selv og sætter ord på det, vi oplever. Og det 

bliver oplevelsen kun endnu stærkere af.  

  Det er de gamle kendte sange, der gør det. Men der 

skrives stadig masser af nye sange og salmer, der 

venter på at få deres liv i os, og som, når vi først har 

lært dem, vi ikke vil undvære.  

  En af dem, der har skabt salmer, der synger i os, er 

Holger Lissner med blandt andre hans "Nu går solen 

sin vej" og "Du fylder mig med glæde".  

  Holger Lissner vil lære os nogle af de sange, som han 

selv er glad for, og fortælle os, hvorfor han skrev dem 

og i hvilken 

sammenhæng, 

han gjorde det. 

De, der har 

hørt ham før, 

ved, at han ger-

ne smitter os 

med sin sang-

glæde og beri-

ger os med 

sine overvejel-

ser. 

7 aftener med fællessang 
Flyv med, når vi flyver ind og ud i  

verden på sangens vinger! 
 
 
 

 
 
9. januar: "Danmark rundt…" 
 v. Sigrid Kjær 

 
23. januar: ”I dag skal der sør’me leves - Benny 
Andersen…”  
v. Troels Laursen 

 
6. februar: "Danskernes yndlingssange..." 
v. Kirsten Haaber og Kristian Mogensen 

 
20. februar: ”Jazz - at spille på øret…” 
v. Jens Skou Olsen 

 

6. marts: ”Carl Nielsen - han er go’…” 
v. Kristian Mogensen 
 
20. marts: ”Sange til trøst og opmuntring..." 
v. Kirsten Haaber 
 
3. april: "Sangene synger i os…" 
v. Holger Lissner 

 
 

Menighedsrådet for Klitsognene  

inviterer alle til sangaftener i  

Sognehuset i Svankjær. 

 

Vi ses 

 
Syv aftener med fællessang i  

sognehuset i Svankjær. 

Hver anden mandag kl. 19:00. 

Fra den 9. januar  

til den 3. april. 



Sangene synger i os... 

  Igen i år vil vi gerne indbyde til fællessang  

mandage i årets første måneder i 2017. 

  Centrum for aftenerne er fællessangen, og i år 

tør vi godt sige, at vi har fået lavet et fornemt og 

varieret program med gode folk til at ramme fæl-

lessangen ind med oplæg og anekdoter, fortæl-

ling og sammenhæng.  

 

  Vi kommer vidt omkring i først og fremmest den 

danske sangskat. Vi har med programmet prøvet 

at skabe livgivende og fornøjelige aftener, hvor 

vi forener det muntre og det alvorlige, det oply-

sende og det underholdende.  

 

  Sangaftenerne afholdes hver anden mandag   

aften klokken 19:00 i sognehuset i Svankjær.  

Aftenerne indledes den 9. januar og afsluttes 

mandag den 3. april.  

 

Der serveres kaffe og hjemmebag e.l. i pausen.  

Prisen er kr. 20,- 

 

Kom og syng med! 

 

Velkommen til sangaftener i Klitsognene 2017 

20. februar: ”Jazz - at spille på øret…” 
v. Jens Skou Olsen Ph. d. , jazzmusiker og lektor RMK 
   

  Denne sangaften vil vi bevæge os ind i et klangrum af 

toner, klange og rytmer, der kan inspirere, fortrylle, 

forføre og bevæge selv dem, der ikke tror, de bryder 

sig om jazz. Der er ingen tvivl om ,at det bliver en sær-

deles oplevelsesrig sangaften. 

 

Jens Skou Olsen er jazzmusiker, bassist, forfatter og 

docent på Rytmisk Konservatorium i København. Jens 

Olsen er kendt fra radio og tv og holder koncerter bå-

de i ind og -udland, og han er kendt som en inspire-

rende og levende foredragsholder.  

Vi glæder os over, at han har sagt ja til at dele sin  

passion for musik med os. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. marts: ”Carl Nielsen - han er go’... 
v. Kristian Mogensen 
   

  En sommerdag ligger hyrdedrengen Carl Nielsen på 

ryggen ved åen og kigger op på de drivende skyer og 

tænker: "Jeg vil gerne være musiker, og allerhelst en 

stor komponist en dag". Det må man sige, han blev. Og 

sikke en fantastisk rejse for sådan en hyrdedreng.  

 

Højskolesangbogen er fyldt 

med hans gode melodier, 

og dem skal vi synge, og vi 

skal høre lidt om hans livs 

rejse og lidt om melodierne 

og teksterne, som han lave-

de melodierne til. 

23. januar: "I dag skal der sør’me leves -  
en aften med sang og opsang…” 
v. Troels Laursen, sognepræst Ullits  
 
Den folkelige digter Benny Andersen er kendt og elsket 

for sine sange og digte gennem et langt liv. Foredraget 

tager tilhørerne med rundt i det specielle Andersenske 

univers, hvor det altid handler om at leve livet, mens man 

har det og turde elske, 

mens man kan det. 

 

Der vil blive læst op af 

både kendte og mindre 

kendte digte og noveller, 

og der vil blive mulighed 

for at synge med på et par 

kendte sange. Alt sam-

men i den humoristiske 

skæve ånd, som kende-

tegner Benny Andersens 

værker. Kort sagt en aften 

med sang og opsang! 

 

 

 

 
6. februar: ”Danskernes yndlingssange...” 
V. Kirsten Haaber og Kristian Mogensen 

 
  DR´s klassiske radiokanal afholdt i 2015 Klassisk Top 50, 

hvor man indsamlede danskernes yndlingssange. Dette 

blev en liste med de mest populære danske sange og sal-

mer. P2 modtog ikke mindre end 2.400 nomineringer.  

Kåringen af de danske sange viser, at fællessangen lever, 

men også at traditionen fornys. Listen afspejler menneske-

livet. Her er sange om rejser, landet vi bor i, om tro, om at 

turde stå op for vore værdier, om årstiderne, om det at 

være menneske og om fællesskab.  

 

Vi vil gennemgå san-

gene, fortælle om 

forfatterne, teksterne 

og melodierne og 

synge de 10 sange, 

som ligger øverst på 

listen. Vi vil også sam-

men finde vores egne 

yndlingssange. 

9. januar: "Danmark rundt - sange fra alle hjørner…” 
v. Sigrid Kjær, sognepræst Sennels 
 

  Vi rejser rundt til alle egne af det danske land og syn-

ger både kendte og 

mindre kendte sange 

fra de steder vi kom-

mer hen.  

Vi kigger på Dan-

markskortet og bliver 

nysgerrige på steder 

og personer, vi synger 

om. Kom og tag med 

på en musikalsk rejse 

rundt i hele Danmark. 


