
DIMISSION
2   2

onsdag den 24. juni kl. 17-19
3a - 3k - 3x - 3y

torsdag den 25. juni kl. 17-19
3i - 3n - 3z

Stil ind på Lokalradio Odder Gymnasium 
på FM 90,5 



Ordensregler

Velkommen til en alternativ dimission på Odder Gymnasium

På grund af forholdene er der visse ting, som I bedes overholde:

• Ved ankomst i bilen bedes I køre ind på brandvejen ved den 
øverste parkeringsplads. Afvent venligst placering med hjælp fra 
personalet i de gule veste.

• Efter parkering bedes I slukke for motoren.

• Under arrangement skal alle blive i bilerne - dog med undtagelse 
af studenterne, når de kaldes op foran scenen.

• Det er ikke tilladt at ryge i bilen (pga. skolens rygepolitik og
brandfare)

• Bliver der brug for toiletbesøg må man gå til de opstillede 
toiletvogne bagest på pladsen. Vær opmærksom på at der ikke 
opstår kødannelse.

• Hvis der opstår en uventet situation, som kræver evakuering, skal 
I blive i bilerne og afvente at blive ledt til udkørsel af personalet.

• Ved arrangementets afslutning bedes I være tålmodige og af-
vente personalets anvisninger for en gnidningsfri udkørsel.

Med venlig hilsen
Lars Bluhme
Rektor

Til orientering optages hele arrangementet på video...



Program

Musikalsk underholdning
’Sweet Dreams’ (3n)

Musikalsk underholdning
’Nu er jeg student’ (3n)

Velkomst (BL)

Fællessang
’Danmark nu blunder’

Videoindslag I

10-årsjubilar-tale 
ved Line Rothmann

Videoindslag II

Dimissionstale (BL)

Årgangens sang
(1g og 2g elever)

herefter gentages for hver klasse:

Coronavenlig Lanciers

Uddeling af eksamensbevis (uden håndtryk)
  

Fotografering i salen

Inde på skolen vises resten af dimissionen på stream



Nu er jeg student 
(frit efter ’Allerede Is’, Emil Stabil 2015)

Omkvæd:
Du kan ikke frys mig, for nu er jeg student

Og du kan ikke brænde mig, for nu er jeg student
Nu det på med hu-u-en, på med hu-u-en, på med hu-u-en 

Vers 1:
Ikk’ bare student, jeg noget særligt

‘rona ku ikke fryse mig, det så mærkeligt
3 år på OG, nu jeg færdig

Den bedste hue er rød, ikk’ nogen beef jeg’ bar’ ærlig
Hovedet fyldt med studenter-tanker

Jeg ved at Lars Bluhme han vil savn’ mig
3.G er ild, vi står i flammer

Studentervogn, hestekræfter

Omkvæd:
Du kan ikke frys mig, for nu er jeg student

Og du kan ikke brænde mig, for nu er jeg student
Nu det på med hu-u-en, på med hu-u-en, på med hu-u-en

Vers 2:
Før var jeg en 2.G’er, nu er jeg en stjern’
Sabbatår forude, uni det er i det fjern’

nu det op på vognen for nu skal vi ud og jern
Spritter hænder af, nu hvor det er blevet modern’
Jeg kold ligesom en fryser, ‘rona ku’ ikke frys mig

Ja jeg er så høj, at det ligner jeg på stylter
‘rona ku’ ikke brænde mig, jeg er ikke brændbar

Nu jeg student, jeg så klar

Omkvæd:
Du kan ikke frys mig, for nu er jeg student

Og du kan ikke brænde mig, for nu er jeg student
Nu det på med hu-u-en, på med hu-u-en, på med hu-u-en



Kontraststykke:
Klog’ på old og mat, nu er vi studenter
på trods af co-ro-na, så er vi studenter

trods tvivlen på vi ku’, så er vi studenter
nu har vi en hue’, nu er vi studenteeeeeeer

Omkvæd:
Du kan ikke frys mig, for nu er jeg student

Og du kan ikke brænde mig, for nu er jeg student
Nu det på med hu-u-en, på med hu-u-en, på med hu-u-en!! 



Danmark nu blunder
Thøger Larsen / Oluf Ring

1. 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.

2. 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.

3. 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.



4. 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.

5. 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.

6. 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.



Studenter-Bossa 2020
Tekst & musik: Janne Olrik

Det er sket igen - som så mange gange før
Det er blevet sommer, mens I sad bag lukket dør

Mens solen skinned’, him’len var blå
Sad I stakler derhjemme, for vi sku’ passe på!

I har drukket øl, skyllet kager ned med te
I er blevet ældre – og lidt klogere, måske?

Mens solen skinned’, himlen var blå
OG-studenter, hvad er det, I venter – hvad er det, I venter på?

Spring ud og find en plads i solen
Hold jer end’lig ikke tilbage

Spring ud og find en plads, løft så jeres glas
Og tænk på os, der nu må slås som dem, der bli’r tilbage.

Det er sket igen, men det var vel sliddet værd?
Det er blevet sommer, og nu står vi alle her,

Mens solen skinner, him’len er blå
OG-studenter, det’ jer, som vi venter – jer, som vi venter på!!

Spring ud og find en plads i solen
Hold jer end’lig ikke tilbage

Spring ud og find en plads, løft så jeres glas
Og skål med os, der nu må slås som dem, der bli’r tilbage!!

SKÅL!
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Det er okay - årgangens sang
Mel.: ”Despacito”

Kører opad på Østermarksvej
Er lidt nervøs for, hvad der skal ske med mig, yeah

På denne allersidste dag på Odder Gym, yeah
Oh, oh, det er … mega scary men også fedt

Slutter af på OG li’ om lidt
Prøver på at nyde øjeblikket slowly, slowly …

Jeg låser bilen, går igennem døren ind
Hjertet banker, tanker flakser i mit sind

Hvad gør jeg nu, hvor ta’r jeg hen, og pluds’lig hører jeg en stemm’:
”Bare tag’ det roligt, det ska’ nok gå!

Bluh … me rækker hånden frem og siger: ”Hej med dig!
Du er klar så fortsæt bare denne vej”

Peger hen mod dør’n og ta’r et skridt til siden

Oh, yeah!
Jeg … slapper af og mærker pulsen sænke sig

Føler lig’ med ét, at jeg er godt på vej
Til at møde livet ud’nfor Pyramiden …

Det er o-kay
Selvom alt var nyt og stort og strange på OG

Voved’ I at springe som Djämes Braun i Bombay
Tiden fløj afsted og I fløj med: 1-2-3



Der var no way
I ku’ finde rundt i starten her på OG

Eller i jer’s skema, hold og timer, men hey
I har aldrig misset nogen fredagscafé!

Ooooh, lærerne de gik amok som Donald Trump på Twitter
I knoklet dag’ og nætter

Men I var ingen quitter’! (ingen quitter’, ingen quitter’, baby!)
Ind imellem føltes det, som var I marionetter

helt uden fribilletter - but everything gets better:

Solo:
Så glem nu bar’ at lave mat-matik

og drop oss’ li’ at læs’ fysik,
og samf og spansk og mediefag,

og fransk og dansk og tysk hver dag
Billedkunst og engelsk er på plads og også AP

li-li-li’som idræt, SRO og SRP – Hey!
Nu er det blevet tid til øl og billig sprut på Kælder’en

Kom nu, kom nu, kom nu ind i kampen 3g for ”dælern”
I har lidt og svedt og grædt og slidt og er i mål

NU hvor I har huen på, siger vi: SKÅL!

Alle:
Pasito a pasito - Suave, sauvecito

Vi lever og lærer - poquito a poquito
Solo:  

Lyt til hvad vi siger, alle drenge og piger  
I vil blive savnet på skolen hver dag! 

Alle:  
Pasito a pasito - Suave, sauvecito  

elever og lærere - poquito a poquito 
Solo:  

Stedet hedder OG  
Og I gjord’ det jer’s way … 

(Alternativt Corona-HURRA for vores allesammens studenter)



Alle:  
Det er okay  

Stx er hårdt, men når man går på OG  
Skinner solen altid lige som i Hay Day  
og I gav den gas med fag og fest, 1-2-3  

Der var no way,  
At I nogensinde keded’ jer på OG  

Femte blok ku’ føles lidt som instant replay,  
men I kom igen hver gang i fredagscafé! 

Oooh, Covid-19-pandemi og karantæne trætter  
man ku’ godt bli’ lidt bitter  

Men ingen af os quitter! (ingen quitter, ingen quitter, baby!) 
Heldigvis er kurven flad, og Søren Brostrøm hitter  
Vi holder stand og spritter – så ingen af os smitter

Det er o-kay  
Huerne er på, I er i mål på OG  

Kæmpestort til lykke til jer alle to-day  
3g’ere: Ha’ det godt og take it a-way … 

Pasito a pasito - Suave, sauvecito  
Vi lever og lærer - pocito a pocito 

Vi siger skål og spritter  - Med fest og øl og glitter 

Pasito a pasito  - Suave, sauvecito  
elever og lærere  - pocito a pocito  

De røde huer hitter  - I’ Bluhmes favoritter! 

Det er o-kay!


