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Fællessang
En yndig og frydefuld sommertid

Rektors årsberetning

1n
Wade in the Water (Negro Spiritual/Eva Cassidy)

Tale ved 10-års jubilar
Stine Bräuner Nielsen

’Studenterbossa’

Rektors tale til studenterne

1n
In My Life (Lennon/McCartney)

Dimission

Fællessang
Danmark, nu blunder den lyse nat

Efter dimissionen er skolen vært ved et glas vin
i 4-fløjen for 3.g-erne og deres familier.
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En yndig og frydefuld sommertid
i al sin herlighed,
den glæder og trøster så mangen en,
alt ved Guds kærlighed.
Den fører blomsterskaren frem,
og rosen rød, så dejlig og sød,
den ser du da igen.

Blandt alle disse blommer véd jeg én,
en rose for dem alle,
udsprungen af en dejlig gren,
ud af en yndig stamme.
Vel er der mange smukke til,
men jeg for sandhed sige vil:
han overgår dem alle.

Ja, var jeg nu så lykkelig,
jeg kunne rosen få!
Mit hjerte brænder ret inderlig
med længsels stor attrå.
Mit hjerte ler, hver gang jeg ham ser,
og det ud af stor kærlighed
la’r ikke ro mig få.

Går jeg om dagen ud eller ind,
ihvor det være må,
da er du stedse i mit sind,
om natten ligeså.
Og når jeg sover sødelig,
om dig jeg drømmer lykkelig,
ret som du hos mig var.    
              
Folkevise  
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Danmark, nu blunder den lyse nat
 bag ved din seng, når du sover.
 Gøgen kukker i skov og krat,
 Vesterhavet  og Kattegat
 synger, imens det dugger
 sagte som sang ved vugger.

 Danmark, du vågner med søer blå,
 mætte som moderøjne.
 Alt, hvad i dine arme lå,
 lader du solen skinne på,
 ser, hvor det yppigt glider,
 frem af forgangne tider.

 Lærker, som hopped af æg i vår,
 svinder i himlens stråler.
 Tonerne ned med lyset går
 samme sang som i tusind år.
 Lykken fra glemte gruber
 klinger af unge struber.

 Hyldene dufter i stuen ind
 ude fra Danmarks haver.
 Kornet modnes i sommervind.
 Hanegal over lyse sind
 stiger bag gavl og grene,
 hvæsset som kniv mod stene.

 Køer og heste og får på græs
 hen over brede agre,
 åbne lader for fulde læs,
 sejl, som stryger om klint og næs,
 byger, som går og kommer,
 det er den danske sommer.

 Pigernes latter og lyse hår,
 leg, som får aldrig ende,
 øjnene blå som vand i vår -
 mildt om et evigt Danmark spår,
 sol over grønne sletter,
 lykke og lyse nætter. 

 Thøger Larsen
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