HÅB
af Carpark North
Lyt til sangen “Håb” og læs teksten ved hjælp af links på hjemmesiden.

Opgaver
Find eksempler på billedsprog i denne sang. Havet bruges igen som et billede - hvordan?
Hvad handler sangen om?
Lau Højen siger, at han er blevet inspireret af “Se, nu stiger solen.” Hvilke temaer er fælles for de to sange?
Hvordan er sangen bygget op sammenlignet med salmen? (vers, omkvæd, sproglige gentagelser osv.)
Beskriv lydbilledet. Hvilken effekt har de instrumentale omkvæd?
Kommentér musikvideoen. Hvorfor har Carpark North valgt det netop sådan, tror du?

Håb og opstandelse i kristendommen
Det er ikke muligt at give en entydig beskrivelse af, hvad det kristne håb er, for håb handler ikke kun om en
fremtidig frelse, men handler også om håb i det håbløse, altså et nutidigt håb.
Påsken er den vigtigste kristne højtid. Det skyldes især troen på Jesu opstandelse.
Forud for opstandelsen gik lidelsen og døden på korset. Tre dage senere besejrede Kristus både døden og
lader den kristne få evigt liv. Det kristne håb udspringer altså af den tomme grav påskemorgen, hvor Guds
søn besejrede døden én gang for alle.

Håb og anker i Det nye Testamente
Steen Skovsgaard, tidligere biskop over Lolland-Falster Stift siger følgende om sammenhængen mellem
anker og håb (www.kristendom.dk 10. december 2010):
“Her er det vigtigt at huske på, at et håb kan man ikke se. Håbets symbol er som bekendt et anker, og det er
velvalgt, fordi håbet netop virker som et anker. Når ankeret er kastet ud, giver det skibet retning, tryghed
og fred.
Det kan ikke stille bølgerne, men det kan holde skibet på plads. Men når ankeret er i brug, så er det til
gengæld skjult i dybet. Vi kan ikke se det. I samme øjeblik vi vil trække det op, fordi vi ønsker at se det eller
at holde det i hænderne, virker det ikke længere.
Sådan er håbet: det er usynligt, når det er i brug, og det ligger altid foran os, dybt i mørket, på den anden
side eller bag forhænget. Som det hedder i Hebræerbrevet: Vi, som har taget vor tilflugt til at gribe det håb,

som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag
forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os... (Hebr 6 vers 18-20).”

Gruppeopgave
Præsentér jeres tanker om HÅB. Vælg én af følgende opgaver og fremlæg for klassen:
a)
centralt.

Lav en collage med ord og billeder. Vælg en håbs-sætning fra en af sangene, og placér den

b)

Lav en Prezi eller en PowerPoint. Heri kan indgå et eller flere vers til en sang om håb.

c)

Optag en lille film om håb.

