
 

B E G Y N D E L S E N 

En vrøvlevise 
En kort historie om tiden før Kor Dialis – så kan I lære det…. 

Melodi: Solskin om Bord (Der var’n gang en sømand…) 

 
               1.   La     Cour  vej - ens    sko -   le,    et    hold  ta’r  sin 

 
   start,     med    mas – ser     af      folk,  der   vil     se     på     lidt 

 
      no - der   og     kor - sang  på   trin    num- mer  nul,        for – 

 
     di     de     i        ho’ – det   kan    fø -   le     et     san – ger  -ta – 

 
     lent, der   så    småt  ma -  ser     på.         Så      de    syn – ger 

 
    højt    ind -  til     hu - den    bli’r   varm  og   de     mær-ker    et 

 
    gry – en  -  de          håb  om     kor  -  li  -   vets  glæ – der   og 

 
   stor – lad   -ne   klang,  sang og      fest !           Kor-sang, det   er 

 
    li  -  vet !        Stram san-ger-musk-len, brug ho – ved - klang. 

 
  Kast dig   så    ud   i     Di    a        lis – ser – nes    Sang. 
 

2. En ung, blond studine fra Nykøbing F 
var lærer og udstødte ofte et 
”Gid I dog så på de tegn som jeg gav, 
thi ellers det lød som musik på en 
sjusket facon, som er helt uden stil, 
og smerter mit øre som ramt af en 
Bierstubes øllede fællessang-sang! 
Det har jeg ej tid til, skønt natten er 
 klang, sang og fest! Korsang, det er livet! 
 Syng og føl glæde, hold dig i gang, 
 Livet bli’r skønt i Dialissernes sang. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bülowvejs 
skole, en 
håndfuld  
af ”de 
gamle” 

3. Som lager pedellerne brugte vort rum, 
så Lisbeth hun syntes, at skolen var 
temmelig træls som et kor-øve-sted, 
og næste sæson, derfor kurset det 
flytted’ til Bülowsvejs Skole så ud, 
og det i et rum, som var nærmere 
himlen, idet det var øverste sal. 
Ad trapperne op for at øve som 
 klang, sang og fest! Korsang, det er livet! 
 Tabte du pusten, trappen var lang, 
 Tryk den så af i Dialissernes sang. 
 

4. I næste lokale ved siden af os, 
et jazz-band de øvede højt og gav 
baggrundsmusik til hver eneste sang, 
når vi sang piano, lød trommernes 
højlydte dunrende dunken i takt, 
men pauser, det holdt de, når tørsten fik 
dem til at hente en ny kasse øl 
i vores lokale! Jo, vær’s’go og  
 klang, sang og fest! Korsang, det er livet! 
 Det klinger herligt, dyrk vor klang, 
 Klingende klang i Dialissernes sang. 

 
Fra Bülowsvejens skole,  

drama-rummet i tagetagen.  
(Ved siden af Jazz-bandet) 

 
 

 
 

 
 
 
Karsten, forår 2009 

 
5. Ja, nu har I hørt det, sådan gik det til ! 
”Det kan vi nok bedre hvis vi det selv 
styrer”, det tænkte de kvikke jo snart. 
At starte et kor selv, det var jo nok 
det, der var lykkken i to-tusind-et. 
Og de havde ret, det er virkeligt 
blevet en kæmpesucces for vort kor, 
vi mødes hver tirsdag med Lisbeth som 
 klang, sang og fest! Korsang, det er livet! 
 Alvor for sjov og for livets gang 
 Syng dig nu glad i Dialissernes sang. 

 


