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Forord til 1. udgave

er er nu gået 7 år siden udgivelsen af ”42 motetter til kirkeåret”,
og jeg fandt at det var tid at samle, rette og udgive de satser jeg

har skrevet siden da. Det er igen korene i Sthens kirke og Vestervang
kirke  i  Helsingør  som har  måtte  ”stå  for skud”,  når  de nye satser
skulle prøves af søndag morgen, og jeg er som altid meget taknem-
melig for den positive beredvillighed satserne er blevet modtaget med
af korene.

D

fter den første udgivelse i 2006 spurgte en del om dynamiske og
tempomæssige angivelser. Men jeg mener stadig at det må være

op til organisten og/eller korlederen der indstudere satsen, at forme
den med den karakter som er egnet til dagen. Jeg synes også selv det
er sjovt at gøre det lidt forskelligt hver gang jeg benytter satserne og
sommetider viser der sig nye sider eller stemninger, når tempoet eller
dynamikken ændres.

E

gså denne gang er jeg meget glad for at sognepræst Bodil Olesen
har  fundet  tid  til  at  hjælpe  mig  med forslag  til  den  korrekte

indplacering på dage i kirkeåret. Men denne gang vil jeg også nævne
den store hjælp det har været at organist Leif Valbjørn har taget sig
tid til at læse korrektur på alle noderne. Han kender min ”stil” så godt
at han kan om jeg virkelig mener hvad der står, eller det højst sand-
synligt er en fejl. Desuden skylder jeg en stor tak til mine forældre for
korrekturlæsning på teksterne.

O

et  er  endnu en gang  mit  håb  med denne udgivelse  at  kunne
bidrage til det udvalg af motetter egnede til gudstjenester i de

danske kirker,  hvorfra organisten/kantoren kan vælge en til  dagen
passende sats.

D

Helsingør, november 2013
Morten Poulsen
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Forslag til fordeling på kirkeåret

Nedenstående fordeling er naturligvis vejledende og skal blot fungere som inspiration til 
mulig benyttelse. 
Satser skrevet i kursiv findes i forgængeren til denne udgivelse, 42 motetter til kirkeåret.

1. søndag i Advent
19. Så siger Herren (II. tekstrække)

2. søndag i Advent
33. Zions vægter hæver røsten (II. tekstrække)

10. Det er, hvad Guds kirke i håbet véd (I. tekstrække) 
31. Livsalige dag

3. søndag i Advent
19. Der intet gemmes i hjerters mørke (I. tekstrække)

20. O kom, o kom, Immanuel (II. tekstrække)

4. søndag i Advent
28. Luk da den glæde i hjertet ind (II. tekstrække)
16. Himlen er Herrens Himmel (I. tekstrække)

Juleaften
11. Julestjernen (julenat)

42. Juletid

Juledag
39. What Star Is This?

2. Juledag
32. Den dag var kort, og den himmel grå

Julesøndag
41. Af højheden oprunden er  (I. tekstrække)
20. O kom, o kom, Immanuel (II. tekstrække)

Hellig Tre Konger søndag
4. Vor Herre han er en konge stor (I. tekstrække)
15. Dit ord, o Gud, som duggen kvæger (I. tekstrække)

1. søndag efter Hellig Tre Konger
44. Barnelivets favre dage

39. Herre, vor Herre (II. tekstrække)

2. søndag efter Hellig Tre Konger
40. Kender du den livsens kilde (II. tekstrække)

3. søndag efter Hellig Tre Konger
6. Vor Herre ved råd (I. tekstrække)
23. Troens smykke, Jesus sød (II. tekstrække)

4. søndag efter Hellig Tre Konger
7. O Jesus, morgenstjerne (I. tekstrække)
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5. søndag efter Hellig Tre Konger
38. Skaber, dit øje skelner helt nøje (I. tekstrække)

Fastelavn
12. Tænk, når engang den tåge er forsvunden (II. tekstrække)

2. søndag i Fasten
9. Går det, Herre, som jeg vil

6. Vor Herre ved råd

Midfaste
16. Himlen er Herrens Himmel (I. tekstrække)

Mariæ bebudelses dag
13. Nu styrer i drømme

Langfredag
40. Som et stille offerlam

Påske
1. Det livets ord, vi bygger på
14. Nu ringer de klokker ved daggryets komme

Påskedag
27. Søndag morgen fra de døde

36. Gudsordets sværd sig trængte ind

2. Påskedag
34. Hvor er dog påske sød og blid (II. tekstrække)

12. Det lysner omsider (I. tekstrække)

1. søndag efter Påske
35. Dybe, stille, stærke, milde

2. søndag efter Påske
30. Hør, min sjæl

18. Dybe, stille, stærke, milde (I. tekstrække) 

3. søndag efter Påske
32. I Herrens hus er godt at bo (II. tekstrække)

11. Nu brød den glæde ud (I. tekstrække)
13. Jesus, du er den himmelvej (II. tekstrække)

Bededag
20. Ved Jesu navn forlades alle synder (I. tekstrække)

4. søndag efter Påske
3. Var Gud ej med os denne stund (II. tekstrække)
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Pinsedag
28. Veni Creator Spiritus
31. Kom, Helligånd, Gud Herre from
41. Naturen holder pinsefest

29. Gud Helligånd, i tro os lær
37. Fred til bod for bittert savn (II. tekstrække)

2. Pinsedag
25. O søde Gud, din kærlighed

Trinitatis søndag
5. Farvel, du hvilesøde nat
29. Ånd over ånder (I. tekstrække)
42. Lad dit rige alle vegne (II. Tekstrække)
43. O lux beata Trinitas

9. At tale om livet
8. Gå ud i alverden med Herrens Bud (II. Tekstrække)
34. Herren, vor Gud, i Himlen bor (II. Tekstrække)

1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis (I. tekstrække)

2. søndag efter Trinitatis
15. Han er vor Gud (I. tekstrække)

3. søndag efter Trinitatis
 16. Fred for den, der er lang borte (I. tekstrække)

6. søndag efter Trinitatis
37. Alt hvad der i Herrens kirke (I. tekstrække)

14. På Sinai Gud Herren stod (II. tekstrække)

7. søndag efter Trinitatis
4. O Herre god og frelser from (II. tekstrække)
10. Urolige hjerte! Hvad fejler du dog? (II. tekstrække)
17. Alt står i Guds faderhånd (II. tekstrække)

8. søndag efter Trinitatis
2. Jesus, min drot, klippe og slot (II. tekstrække)
6. Livsalige dag, som i håbet vi venter (II. tekstrække)

17. Hvert træ på frugten kendes må (I. tekstrække)

9. søndag efter Trinitatis
35. I Herrens hus er godt at bo (II. tekstrække)

10. søndag efter Trinitatis
8. Ak, Fader! lad dit ord og Ånd (II. Tekstrække)
18. Hør, Israel (I. Tekstrække)

11. søndag efter Trinitatis
7. Hvor er det godt at lande i Himlens søde favn  (II. tekstrække)

5. Jeg råber fast, O herre (I. tekstrække)
24. Hvo vil mig anklage
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12. søndag efter Trinitatis
2. Bøj, o Helligånd, os alle

13. søndag efter Trinitatis
25. Evig sand er Herrens tale (II. tekstrække)

14. søndag efter Trinitatis
21. Jeg er i Herrens hænder (I. tekstrække)

15. søndag efter Trinitatis
21. Jeg er i Herrens hænder (I. tekstrække)

Høst
38. I underværkers land jeg bor

18. søndag efter Trinitatis
26. Jesus, min drot (I. tekstrække)

3. Jeg løfter højt mit øje op (II. tekstrække)
26. Hvor dejlig skal Guds kirke stå (I. tekstrække)

20. søndag efter Trinitatis 
1. Sin vogn gør han af skyer blå (I. tekstrække)
27. Om Salighed og Glæde (II. tekstrække)

21. søndag efter Trinitatis 
35. I Herrens hus er godt at bo (II. tekstrække)

24. søndag efter Trinitatis
23. Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder

25. søndag efter Trinitatis
1. Det livets ord, vi bygger på (I. tekstrække)

Sidste søndag i kirkeåret
22. Vor klippe vi slippe umulig (II. tekstrække)
33. Helligånd, de frommes glæde (II. tekstrække)

Egnede til de fleste lejligheder
2. Bøj, o Helligånd, os alle
30. Lad dit rige alle vegne
41. Af højheden oprunden er (til juledagene, dog undtagen Sct. Stefans dag)

Egnede til julekoncert
11. Julestjernen
39. What Star Is This?

41. Af højheden oprunden er
42. Juletid

Egnede til nadver
9. Går det, Herre, som jeg vil
24. Gud, vi falde dig til fode


