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Det er i dag et vejr  
Tekst: Ludvig Holstein 
Melodi: Poul Schierbeck 

    
1. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! 
O søde vår, så er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 
nu vil jeg gå og købe hyacinter 
og bringe dem til én, som jeg har kær.  
 
2. Hun købte af de hvide og de blå 
hun købte af de smukkeste, hun så. 
Det er i dag et vejr! Og solen skinner! 
Og om mig svæver lutter lyse minder, 
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på. 
 
3. Og de kom svævende i ring og rad., 
Hun gik imellem dem og var så glad. 
Det er idag et solskin uden mage! 
Og jeg har solskin nok til mange dage, 
og jeg må kysse hvert et lille blad. 
 
4. Hun kyssede dem alle, hver især, 
hun bragte dem til den, hun havde kær. 
Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter! 
Det er idag et vejr, et solskinsvejr-! 
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Det dufter lysegrønt af græs  
Tekst: Carl David af Wirsén,  
Oversættelse: Johannes Johansen 
Melodi: Waldemar Åhlén  

 
1. Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 
 
2. Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 
Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker. 
 
3. Se, blomsterflorets farvepragt 
gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt 
misundeligt må blegne! 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 
den mindste fugl og lilje 
er, Gud, din skabervilje. 

 
 
 
 
4. Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 
Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens gåde. 
Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø. 
Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt Ordet. 
 
5. Ja, Jesus Kristus er det Ord, 
der skaber liv af døde, 
så ny blir himmel, ny blir jord, 
en verden grøn af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: 
den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer. 
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Frydeligt med jubelkor 
Tekst: Morten Børup 
Melodi: Piae cantiones  

 
1. Frydeligt med jubelkor 
hilses vårens komme, 
svalen melder trindt på jord: 
Frostens tid er omme! 
Land og hav og lundens træ'r 
herligt prydes fjernt og nær. 
Nye skabningsunder! 
Kraft på ny vort legem får, 
lægt er nu vort hjertesår 
i de glade stunder. 
 
2. Jordens rige blomsterpragt, 
skovens grønne smykke, 
fuglesangens tryllemagt 
fylder os med lykke. 
Havets storme raser ud, 
luften hærges ej af slud, 
duggens perler rene 
samler solens stråleglans 
i en dejlig perlekrans 
rundt på græs og grene. 
 

 
 

 
3. Hvor dog Gud er god og viis! 
Hvor er verden fager! 
Hvor dog alt til Herrens pris 
ånd og tanke drager! 
Han har stort og småt på jord, 
urten, som på marken gror, 
form og farve givet. 
Efter nat vi dagen nu 
hilse vil med frejdig hu, 
takke Gud for livet. 
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Hil dig, Frelser og Forsoner 
Tekst: N.F.S. Grundtvig 
Melodi: C. C. Hoffman 

 
1. Hil dig, Frelser og Forsoner! 
Verden dig med torne kroner, 
du det ser, jeg har i sinde 
rosenkrans om kors at vinde, 
giv dertil mig mod og held! 
 
2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet, 
og hvad elsked du hos støvet, 
at du ville alt opgive 
for at holde os i live, 
os dig at meddele hel? 
 
3. Kærligheden, hjertegløden 
stærkere var her end døden; 
heller giver du end tager, 
ene derfor dig behager 
korsets død i vores sted. 
 
4. Ak! nu føler jeg til fulde 
hjertets hårdhed, hjertets kulde. 
Hvad udsprang af disse fjelde, 
navnet værd, til at gengælde, 
Frelsermand, din kærlighed? 
 
5. Dog jeg tror, af dine vunder 
væld udsprang til stort vidunder, 
mægtigt til hver sten at vælte, 
til isbjerge selv at smelte, 
til at tvætte hjertet rent. 

 
 

 
6. Derfor beder jeg med tårer: 
Led den ind i mine årer, 
floden, som kan klipper vælte, 
floden, som kan isbjerg smelte, 
som kan blodskyld tvætte af! 
 
7. Du, som har dig selv mig givet, 
lad i dig mig elske livet, 
så for dig kun hjertet banker, 
så kun du i mine tanker 
er den dybe sammenhæng! 
 
8. Skønt jeg må som blomsten visne, 
skønt min hånd og barm må isne, 
du, jeg tror, kan det så mage, 
at jeg døden ej skal smage, 
du betalte syndens sold.1 
 
9. Ja, jeg tror på korsets gåde, 
gør det, Frelser, af din nåde. 
Stå mig bi, når fjenden frister! 
Ræk mig hånd, når øjet brister! 
Sig: vi går til Paradis! 
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Påskeblomst!  
Tekst: N.F.S. Grundtvig 
Melodi: Carl Nielsen 

 
1. Påskeblomst! hvad vil du her? 
Bondeblomst fra landsbyhave 
uden duft og pragt og skær! 
hvem er du velkommen gave? 
Hvem mon, tænker du, har lyst 
dig at trykke ømt til bryst? 
Mener du, en fugl tør vove 
sang om dig i Danmarks skove? 
 
2. Ej i liflig sommerluft 
spired du på blomsterstade, 
ej så fik du rosens duft, 
ikke liljens sølverblade; 
under vinterstorm og regn 
sprang du frem i golde egn, 
ved dit syn kun den sig fryder, 
som har kær, hvad du betyder. 
 
3. Påskeblomst! men er det sandt: 
Har vi noget at betyde? 
Er vor prædiken ej tant? 
Kan de døde graven bryde? 
Stod han op, som ordet går? 
Mon hans ord igen opstår? 
Springer klart af gule lagen 
livet frem med påskedagen? 

 
 

 
4. Kan de døde ej opstå, 
intet har vi at betyde, 
visne må vi brat i vrå, 
ingen have skal vi pryde; 
glemmes skal vi under muld, 
vil ej vokset underfuld 
smelte, støbes i det dunkle 
og som lys på graven funkle. 
 
5. Påskeblomst! en dråbe stærk 
drak jeg af dit gule bæger, 
og som ved et underværk 
den mig hæver, vederkvæger: 
Hanegal og morgensang, 
synes mig, af den udsprang; 
vågnende jeg ser de døde 
i en påske-morgenrøde. 
 
6. Ja, jeg ved, du siger sandt: 
Frelseren stod op af døde! 
Det er hver langfredags pant 
på en påske-morgenrøde: 
Hvad er segl og sværd og skjold 
mod den Herre kæk og bold? 
Avner kun, når han vil ånde, 
han, som svor os bod for vånde. 
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Du, som har tændt millioner af stjerner 
Tekst: Johannes Johansen 
Melodi: Erik Sommer  

 
1. Du, som har tændt millioner af stjerner, 
tænd i vort mørke en tindrende tro. 
Du er vort lys, og du vogter og værner 
os, så vi sover i tryghed og ro. 
 
2. Tak for den lysende dag, der er gået, 
gaven til os, dine hænder har rakt. 
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, 
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! 
 
3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, 
hver gang du gjorde vort liv til en fest. 
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, 
du ved alene, hvad tjener os bedst. 
 
4. Tak for de mennesker, som blev vor støtte, 
når vi fandt vejen besværlig at gå. 
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, 
mød du os selv i de svage og små! 
 
5. Du, som har tændt millioner af stjerner, 
mørket i verden vil du byde trods. 
Du er vor Far, den, der vogter og værner, 
lys i det mørke, som kommer fra os.  
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Solen er så rød mor 
Tekst: Harald Bergstedt  
Melodi: Carl Nielsen. 

 
1. Solen er så rød, mor 
og skoven bli'r så sort 
Nu er solen død, mor 
og dagen gået bort. 
Ræven går derude, mor 
vi låser vores gang. 
Kom, sæt dig ved min pude, mor 
og syng en lille sang. 
 
2. Himlen er så stor, mor 
med klare stjerner på 
Hvem monstro der bor, mor 
på stjernen i det blå? 
Tror du der er drenge, mor 
der kigger ned på mig? 
Og tror du de har senge, mor 
og sover li'som jeg? 
 

3. Hvorfor bli'r det nat, mor 
med kold og bitter vind? 
Hør den lille kat, mor 
den mjaver og vil ind! 
Mågerne og ternerne 
har ingen sted at bo. 
Å, hør, nu synger stjernerne, 
de synger mig til ro! 


