Lyngsoddekoret
St. Bededag 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hvor smiler fager
Se vor rugmark
Noget om stjernefangst
And I love her
Nowhere man
Let it be
Danmark nu blunder den lyse nat
I dit korte liv
Lullaby off Birdland
St. bededags kvæld
En yndig og frydefuld sommertid.
Du kom med alt det der var dig

Fællessange med Lyngsoddekoret
v. Landsoldaten d. 30. april 2015
Aftentur på Volden (St. Bededags kvæld)
Se, nu er vi her - aftenstunden er nær!
I dit stive puds, du så nydelig er.
Er det sandt min ven? Tror du jeg bli'r den smukkeste på Volden?
Giv dig blot tilfreds, du fordunkler enhver! - Åh.
Alle folk vil måbe
ad hat og sjal og kåbe,
når du går tur på volden
Store Bededags kvæld.
Borgermænd og koner
og høje rangspersoner
går aftentur på Volden
Store Bededags kvæld.
Her to borgerpar
får en passiar.
Og de lystige studenter
alle vegne man ser,
de gør løjer og ler.
I solens sidste gløder
kun glade smil vi møder,
når vi går tur på Volden
Store Bededags kvæld
Gennem Voldens træer drager vinden sit suk.
Nu, hvor solen går ned, ligger staden så smuk!
Alle kirkeklokker ringer ud om fred og ingen fare.
Se nu tændes lys bag de hundrede ruder. – Åh.
Folk i lange rader
med smil og falbelader
går aftentur på Volden
Store Bededags kvæld.
Brave mænd og koner
og høje rangspersoner
går aftentur på Volden
Store Bededags kvæld.
Dér Prins Ferdinand,
hvor elegant!
Her er en kendt og fejret digter
med hatten på snu det er vist en filur!
I solens sidste gløder
kun glade smil vi møder,
når vi går tur på Volden
Store Bededags kvæld

Kom, maj, du søde milde!
1. Kom, maj, du søde milde! Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så!
Ak, kære maj! hvor gerne igen i marken gå!
2. Om vintren kan man have vel mangt et tidsfordriv;
man kan i sneen trave, å ja, et lystigt liv,
har leg af mange arter, især ved juletid;
vel også kane farter på landet hid og did.
3. Dog, når sig lærker svinge mod sky med lifligt slag,
på engen om at springe: det er en anden sag!
men nu min kæphest rolig i krogen hist må stå;
thi uden for vor bolig man kan for søl ej gå.
4. Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj! o kom!
at snart vi kan begynde på marken vor springom.
Men frem for alt du mange violer tage med,
og nattergalesange, og kukkeren tage med!

Jeg elsker den brogede verden
1. Jeg elsker den brogede verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.
2. De snakke, som om den er gammel,
af synd og sorger mæt.
O nej, den flyver endnu i dans
om solen så ung og let!
3. Jeg har grædt, som andre, af smerte,
fordi min boble brast,
men boblen er ikke verden;
læg verden det ej til last!
4. Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?
5. Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro,
thi evig stilstand er død!
6. Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid!

