
 
Frihetens time inneholder tekster og sanger som kor, grupper og musikere kan bruke gratis til fram-
føring som egen oppsetning eller i gudstjeneste. De er laget til Global uke mot 
moderne slaveri 10. -17. november, men kan også brukes på andre tidspunkt.

Materiellet blir tilgjengelig fra 15. august 2019, så kor, fortellere og musikere kan øve inn stoffet før 
Global uke. Det vil bli urframføring før eller under Global uke, og tanken er at 
stoffet skal kunne brukes fritt rundt om på ulike steder i hele landet. 
Smakebiter fra et tidlig førsteutkast: 
 
 

Vil du vite mer eller søke støtte til å sette opp dette lokalt?  
Kontakt Elin Sæverås efs@norkr.no tlf. 93 44 1915

Norges Kristne Råd i samarbeid med Sindre Skeie (prest og forfatter) og Trond 
Gilberg (kantor og komponist) lanserer:  

Frihetens time 
– sanger og tekster om utnytting, 

moderne slaveri og Guds rettferdighet

Med støtte fra 

Tekst/stemme:  

Ennå blir natt til morgen. Ennå vil godhet skje.
Ennå gir jorden grøde. Si, hvorfor gjør den det?
Hvorfor, hvis alt er tomhet, sildrer et vennlig regn
over oss på vår vandring? Hva om det er et tegn?

Hva om Guds øre hører bønnene som blir bedt?
Hva om vår skjulte smerte likevel er blitt sett?
Ennå gir jorden grøde. Si, hvorfor gjør den det?
Ennå blir natt til morgen. Ennå vil godhet skje.

Sang: 

Kom, syng en bitter salme om dager som blir brukt
på arbeid uten frihet og innsats uten frukt.
Den salmen hører ingen, og ingen vitner ser
de onde ting som hender mens våre lepper ber:

Kyrie! Kyrie! Miskunne deg over oss!

Vi ønsker ikke lindring for vold og spott og slag,
det vi vil ha, er rettferd – i morgen? Nei, i dag!
Vi synger ikke lenger. Vi roper, høyt og klart,
den altfor gamle bønnen som aldri blir besvart:

Kyrie! Kyrie! Miskunne deg over oss!

 
 Materiellet vil bestå av: 
 
 En suite med 5-6 poetiske tekster (ulike motiv og stemmer til lesning)
 5 nyskrevne sanger/salmer med arrangement (for kor + akkompagnement)

 Flere av sangene vil være egnet for menighetssang.


