
Seks aftener med fællessang i  

sognehuset i Svankjær. 

Hver anden mandag kl. 19:00. 

Fra den 8. januar  

til den 19. marts 2018. 

5 marts: "Den, der mærker, at græsset gror...” 
v. Erik Sommer, tidligere seminarielektor,  
højskoleforstander og komponist, Nr. Nissum  
 
   Vi skal til ”højskoleforedrag” med sange, anekdoter og 

fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker.  

Vi skal bruge Højskolesangbogen, og den er en samling 

værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og 

som har værdi for os som mennesker og folk. 

Kom til sangaften med den kendte og gode komponist, 

Erik Sommer. Hør hans egne og andres melodier, hans 

dejlige klaverspil og lune humor. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. marts: ”En enkelt sang om frihed - eller flere…” 
v. cand. mag. Else Marie Drost, Farsøe  
og cand. mag. Else Bisgaard, Vildsund 
 

   Denne aften synger vi sange, der handler om frihed. 

Sangene bindes sammen af fortolkninger, causerier og 

kommentarer til teksterne, digterne og musikken. 

  Vi bruger Højskolesangbogen i 

vidt omfang og synger både kendte 

sange og måske et par lidt mindre 

kendte sange, som "publikum" så 

kan lære.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ved klaveret sidder Else Marie  

  Spanggaard Drost fra Svingelbjerg 

  i Himmerland, og ved  siden af står 

  Else Bisgaard og   synger med. 

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

verden på sangens vinger! 

 
8. januar: "Stines verden…" 
 v. Kristine Frøkjær og Kristian Mogensen 

 
22. januar:  
”De umistelige sange - hvor blev de af?”  
v. Ole Kobbelgaard 

 
5. februar:  
"Ingemann og H. C. Andersen - i ord og toner..." 
v. Hans Henrik Gramstrup Larsen, Birte Aarup og 

Kaj Mogensen 

 
19. februar: ”Bramfrie og lystige viser…” 
v. Kristian Mogensen 

 

5. marts: ”Den, der mærker, at græsset gror’…” 
v. Erik Sommer 
 
19. marts:  
”En enkelt sang om frihed - eller flere ..." 
v. Else Marie Drost og Else Bisgaard 

 

 

Menighedsrådet for Klitsognene  

inviterer alle til sangaftener i  

Sognehuset i Svankjær. 

 

Vi ses 



Den, der mærker, at græsset gror... 

  Så er det igen tid til vores meget velbesøgte sang-

aftener i sognehuset i Svankjær. Har du lyst til  

uhøjtideligt og fornøjeligt samvær, oplysning og  

fællessang, så skal du støde til den i forvejen store 

kreds, der har opdaget, hvor livgivende i vintertiden 

det er, når vi dykker ned i vores store og varierede 

sangskat. 

 

  Som det fremgår af programmet nedenunder, har vi 

også i år fået lavet et varieret program med noget for 

enhver smag, og vi har igen i år fundet ene gode  

mennesker til at komme og styre begivenhedernes 

gang. 

 

  Alle aftener starter klokken 19:00 og slutter klokken 

21:00.  

Det koster 20 kroner, men så får du også kaffe og brød 

i pausen. 

 

  Som sagt er aftenerne meget velbesøgte - folk kom-

mer jo fra fjern og nær og gader og stræder - men der 

er plads til flere. Så kom til et gensyn, eller kom frisk 

som ny… Alle er velkomne. 

 

Kom og syng med! 

 

Velkommen til sangaftener i Klitsognene 2018 

5. februar: ”Ingemann og H. C. Andersen  
- i ord og toner…”  
V. Hans Henrik Gramstrup Larsen, Birte Aarup  
og Kaj Mogensen  
 
  B.S. Ingemann og H.C. Andersen havde et livslangt 

venskab. Ingemann var den ældre, der støttede og 

opmuntrede H.C. Andersen.  

  Begge havde et omfattende forfatterskab og begge 

skrev mange digte, som guldalderens store komponi-

ster satte musik til.  

  De skrev digte i mange genrer: kærlighedsdigte, 

fædrelandsdigte, muntre viser, børnesange, tekster til 

syngespil og operaer, salmer m.v. Nogle af sangene er 

velkendte og elskede - andre er ukendte, men fortje-

ner at blive draget frem.  

  I løbet af aftenen vil vi møde både kendte, mindre 

kendte og ukendte solosange og fællessange. 

  Birte Aarup vil synge solo, og Hans Henrik Gramstrup 

Larsen vil akkompagnere til. Kaj Mogensen fortæller 

undervejs lidt om digterne og deres digte og om kom-

ponister.  

19  februar: ”Bramfrie og lystige viser…” 
V. Kristian Mogensen, fusker-organist 
 
   Højskolesangbogen er en dejlig sangbog at tage 

udgangspunkt i. Men engang imellem … engang  

imellem kan man godt synes, der mangler noget….  

  At det er lidt for pænt, og at det er lidt for meget til 

hovedet…  

  Engang imellem… engang imellem kan man godt  

savne lidt krop og sanselighed og måske lidt folke-

lighed…  

  Vi sparker døren ind til det lidt mere folkelige,  

sanselige og lystige med sange af især Sigfred  

Pedersen og Halfdan Rasmussen…  

  Velkommen til en lystig og sanselig aften… 

22. januar: "De umistelige sange - hvor blev de af...” 
v. Ole Kobbelgaard, frimenighedspræst, musiker og  
tidligere højskoleforstander, Øster Jølby  
 
  Kære sanglærker m/k i Svankjær og omliggende  

pastorater i Sydthy!  

Her er et par linjer om, hvad vi sammen skal foretage os 

denne aften:  

 

  "Alt, hvad vore stemmebånd holder af - ja måske lige-

frem holder helligt - alle vore sangvaner (og unoder); alle 

vore traditioner; alt, hvad vi troede, vi var fælles om, ja, 

det lever og ånder mere eller mindre tungt på kulturens 

postmoderne markedsvilkår i en evig vekselvirkning mel-

lem tradition og fornyelse. 

 

  Men på det seneste har en ny (tasken)spiller meldt sig på 

banen - historieløsheden. Den sætter sig tungt og ureflek-

teret på det, vi engang kaldte vores fælles bevidsthed. Og 

ikke mindst har den sat sig tungt oveni vores allesammens 

fælles sange og salmer, hvor den fylder den musikalske 

midtbane med....larmende tavshed.  

 

  Historieløsheden benytter sig nemlig i al væsentlighed af 

et enkelt redskab: glemslen - i sandhed et frygtindgyden-

de våben - som i dag truer med at trække arvesølvet, alle 

vore identitetsskabende sange og salmer, med sig ned i 

det store, sorte sanghul, hvorfra som bekendt ikke det 

mindste ekko vender tilbage. 

 

  Kom og vær med til en - trods alle de ovenstående jere-

miader - fornøjelig aften, hvor vi (så tappert, det er os mu-

ligt) sammen vil kigge ned i dybet og forsøge, om det 

alligevel skulle være muligt at hente et og andet op fra 

tonernes undergrund. 

Og måske ligefrem finde nye sange, der lader sig synge! 

 

Alt kan ske, og intet vil være det samme bagefter! Måske. 

  

8. januar: "Stines Verden…” 
v. Kristine Frøkjær, billedkunstner og sanger m.m. og 
Kristian Mogensen 
 

  Denne aften skal vi bevæge os ind i  Nordens  melan-

kolske og melodiske vise-univers.  

Kristine synger for på fælles-

sangen, og hun synger små go-

de ting alene, som Kristian ak-

kompagnerer til. 

 Kom og hør Kristine folde sig ud 

på dansk og svensk.  

Det bliver lækkert og smukt, lidt 

melankolsk, men med et glimt i 

øjet… - og måske lidt jazzet... 


