Fællessang

Forårskoncert
På Præstegårdsskolen

Søndag den 17. april 2016
Kl. 14 - 17

At samles – skilles ad
At samles – skilles ad, velkommen og farvel
at blive kendt og glemt - ja, det er livets del.
/: at nyde vennelag og savne det igen
og frem at finde sig på ny en trofast ven:/

Det er nu engang så, jeg rejse skal min ven
til fjerne lande og til fremmed selskab hen.
/: men glem dog ej så snart, hvor du har været
glad,
Da du blandt muntre venner her i aften sad:/
Løft glasset, venner da til munden på en gang
lad høres lyden af vor muntre fællessang.
/: I gravens mørke jeg langt hel’re være vil
end leve her på jorden, hvis ej venskab var til:/

Mange tak for i eftermiddag
og på gensyn til næste år

Program for forårskoncerten 2016:

Nordsøpigerne

Velkomst
Fællessang: "Det er i dag et vejr... "
Esbjerg Underholdningskor.
Rytmisk Fyraftenskor 20 års jubilæum
Fællessang: Kom maj, du søde milde ...
Pause
Nordsøpigerne.
Shantykoret Capstan.
Fællessang: Du kom med alt det, der var dig
Alle kor og publikum: At samles, skilles ad
Tak for i eftermiddag.

Shantykoret Capstan

Fællessang

Fællessang

Du kom med at det, der var dig

Det er i dag et vejr

Du kom med alt det der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!
Jeg stormede ud og købte øl
ja, vinterens gamle, stive føl
fór ud på grønne enge.
Og du blev varm og lys og fuld
og håret var det pure guld
som solen – skjult for længe.
Og blomster åbnede sig og så
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god
og du blev smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.
Vor herre selv bød ind til fest
og kyssede hver benovet gæst
i kærlighedens sale.
Med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale.
At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter.
Og kærligheden er og blir’
og hvad end hele verden si’r,
så har den vore hjerter.

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr !
O, søde vår, så er du atter nær.
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
Og bringe dem til én, som jeg har kær.
Hun købte af de hvide og de blå,
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr ! Og solen skinner !
Og om mig svæver lutter lyse minder,
dem ta’r jeg med til den, jeg tænker på.

Og de kom svævende i ring og rad.
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er i dag et solskin uden mage !
og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.
Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter !
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter !
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr.

Esbjerg Underholdningskor

Fællessang
Kom maj, du søde milde!

Rytmisk Fyraftenskor 20 års jubilæum

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.

3
Men 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.

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 kanefarter
på landet hid og did.

4
Du derfor smukt dig skynde,
kom kære maj, o kom,
at snart vi kan begynde
på marken vor spring om.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!

Pause

