
 

 

Dimission  
24. juni 2016 

 

Velkomst 
 

Fællessang: ”Danmark, nu blunder den lyse nat” 
Tekst: Thøger Larsen, musik: Oluf Ring 

 

Uddeling af påskønnelser 
 

NGHF MGP - vindersangen: ”Is it me?” 
Tekst og musik: McLeo: Olivia, Chris, Elisabeth, Mathias og Laura, 3eMU 

 

Rektors dimissionstale 
 

Uddeling af eksamensbeviser 
 

Fællessang: ”Du danske sommer, jeg elsker dig” 
Tekst: Thøger Larsen, musik: Otto Mortensen,  

 

Musikworkshoppen: ”Nobody Love” 
Tekst og musik: Tori Kelly 

 

En dimittends dimissionstale 
Sarah Ruberg Nørhave, 3e 

 

3e MU: ”Ruby Baby”   
Tekst og musik: Leibner/Stoller, Arr.: Jens Johansen 

 

Fællessang: ”Hvor du sætter din fod” 
Tekst og musik: Jens Sejer Andersen og Sigurd Barett  

 

Afslutning ved rektor 
 

 



    Danmark, nu blunder den lyse nat 

Musik: Oluf Ring 
Tekst: Thøger Larsen  

 

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. 

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. 
 

    
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. 
 

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 
 

    
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. 
 

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. 
 

 

 
 

 
  



    Du danske sommer, jeg elsker dig 

Musik: Otto Mortensen 
Tekst: Thøger Larsen  

 

1. Du danske sommer, jeg elsker dig,  
skønt du så ofte har sveget mig.  
Snart kolde farver i sky og vand,  
snart nøgne piger ved hver en strand.  
Mer, mer, mer 
jeg dog dig elsker, hver gang du ler. 

4. Og når du strakte med åbent sind  
de lyse nætter i himlen ind, 
imens det dufted’ af hyld og hø,  
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø!  
Ak, ak, ak! 
Vort hjerte svulmed’ af tro og tak. 

    
2. Du er i sindet jo lunefuld, 

dog hjertet inderst er pure guld,  
et eventyr er dit glade navn, 
og blomster lyser ud af din favn.  
Kom, kom, kom 
i drømme gror under månens horn. 

5. Og stundom ud af din fulde glød  
sprang lyn fra skyen i jordens skød,  
og tordenlatter og tordenregn 
din trolddom spændte fra egn til egn.  
Vild, vild, vild 
er, skønne sommer, din kraft og ild. 

    
3. Når dine bølger mod bredden gik,  

beruset blå som gudinders blik,  
en ungdom jubled’ din lovsang ud,  
hun klædt i solskin og brunet hud.  
Ned, ned, ned 
til dåb i glemsel og evighed! 

6. Du danske sommer, min hilsen tag, 
du lyse nat og du lyse dag! 
Går tit du kold over landet hen, 
jeg ved, du kommer dog hed igen! 
Ja, ja, ja, 
jeg ved, dit hjerte er guld endda. 

 

 
 

 
 

  



    Hvor du sætter din fod 

Tekst og musik: Jens Sejer Andersen og Sigurd Barett 
 

 

1. Hvor du sætter din fod, 
drysser frø af de drømme du driver imod. 
Ved de veje du finder, 
vil man snart plukke minder. 
Om du flyver omkring eller står og slår rod, 
bli´r der spor af din fod.  
 

4. Når du husker at le, 
lukker hovedet sig op og gi´r lyset entré. 
Vi begriber med latter 
hvad fornuft ikke fatter. 
Det er ligesom et kærtegn fra livets idé 
når du vover at le.  
 

    
2. Når du åbner din hånd, 

ser du synlige spor af usynlige bånd. 
Du har fat i et stykke 
af dit medmen´skes lykke. 
Det kan føles som fnug eller veje et ton: 
Det er lagt i din hånd.  
 

5. Du er del af et os. 
Der skal mere end én til at elske og slås. 
Vil du yde dit bedste 
for dig selv og din næste, 
må du vælge hver dag mellem tillid og trods: 
Er det mig eller os?  
 

    
3. Vil du vugge dit skød, 

går du med i en dans som fra skabelsen lød. 
Vores fremtid bli´r farvet 
af den klang du har arvet. 
Det er slægternes rytme der rører dit kød, 
sød musik i dit skød.  
 

6. Fra din tå til din top 
er du skabt i et stykke der ikke går op. 
Hvad du gi´r til det fælles 
bli´r til mer´ end der tælles. 
Det la´r tro, håb og kærlighed vokse og nå 
fra din top til din tå.  
 

 

 

 

 


