
Kor Dialis Sommerfest 2017  mel: Marken er mejet, gl. folkemelodi 

 
           1. År –et     er    gå   -  et, kon-cer-ter-ne  sun-get,    som-me-ren er      kom-met nu     og   Ko-ret hol-der fest! 
               Det  var  et slid,    men suc-ces-en er vun-det: vi var mar-kens fug-le  - kor,    når fug-le syn-ger bedst. 

 
          Her   i       vo  - res    kor,   san – ger – glæ – den gror, og den strøm-mer ud fra: Alt, So-pran, Bas og Te-nor. 
 
1 Året er gået, koncerterne sunget, 
sommeren er kommet nu, og koret holder fest 
Det var et slid, men succesen er vundet,  
vi var markens fuglekor, når fugle synger bedst 
|: Her i vores kor,  
  sangerglæden gror  

  og den strømmer ud fra: alt, sopran, bas og tenor:| 

 
2 Nu sidste sommer vor Lisbeth er flyttet,  
lever nu i sus og dus på Farum Dyssevang’ 
Har der hver morgen til fuglesang lytted’: 
koret gav et fuglehus som tak for vores sang. 
|: Hør på fuglesang,  
  hør på korets sang,  
  begge skaber sommerstemning her i Dannevang :| 

 
3 Først i september på Lykkebo Skole,  
mødte vi med håbet om et dejligt syngested, 
Men man på navnet kan ikke helt stole,  
rummet det var klemt og klangen ikke ganske fed 

|: Dog vi vi Julesang  
  øvede gang på gang,  
  Julen skulle synges ind med dejlig Juleklang. :| 

 
4 Vi os forbedrer jo gerne og mere, 
spørgeskema hjælper Lisbeth til at vide hvor. 
Korfestival kan jo give ideer 
Vi i KUBE’n sandelig fik kam til vores hår 
|: Vort mål over alt 
  har Lisbeth udtalt: 
  Frem for alt, så må det aldrig lyde kommunalt. :| 

 
5. Julen sig nærmer, vi deltager kærligt: 
”Danmark synger Julen ind” i DR’s flotte sal 
Og ”hvad det er, som gør Jul til no’et særligt” 

syntes vi så godt om, at vi den med hjem jo stjal 
|: Vi vor Julesang, 
  Øver dagen lang 
  Og vi blander nyt med gammelt i vor Juleklang: 

 
6 Margretekirken, den elsker vi særligt 
Julesange lyder herligt fulgt af orgelklang 
”Lyset er Ordet” og ”Jul ’ noget særligt” 
Det var nye sange blandt vor Julesamlesang. 
|: Når vi synger bedst 
  Julen bli’r en fest 
  Venner og familie var med som hædersgæst :| 
 

7 I Ørestaden vi sang for de gamle; 
plejehjemmet skal jo også føle julens fest 

Østrigsk Forening, de fik en tysk salme 
”Stille Nacht” vi sang som om at ”Deutch ist unser’ best’” 
|:Vi kan Tysk og Dansk 
  Engelsk og lidt Fransk 
  Og Latin og noget Svensk. Hvor er vi udenlandsk!:| 
 

8 Nu er vi flyttet til Valby Langgade 
Og Langgadehusets festsal tror vi bli’r vort hjem 
Og der vi synger allerede så glade 
Der er fint klaver og plads i dette plejehjem 
|:Vi vort øvested 
  er tilfredse med 

  og en pauselækkerbid får pausekaffen ned:| 

 
9 Korweekend blev kun enlig korlørdag 
Men vi sang med ekstra gejst, til vi sang ganske rent. 
Fem fine retter: Italiens-middag 
Nød vi med lidt vin, og nogle gik vist noget sent 
|:Vi nød fest og sang, 
  mad og bægerklang 
  Den som øver flittigt har fortjent lidt ramasjang:| 

 
10 Vi takked huset så pænt for vort korsted 
ved at give dem vor første korkoncert i år 
Kom der ej mange, de fik hele suset 
Og vi håber, næste år, lidt fler’ koncertlyst får 

|:Kommer der kun lidt 
  Det er gammel ret 
  De som kommer, skal ej snydes for det fulde sæt:| 

 
11 Fint i kapellet med roser og løvgrønt. 
Det var pyntet op så smukt, og solen lyste ind 
Salen var fyldt, vi selvfølgelig sang skønt 
Vort specielle koncertgear ansporede vort sind. 
|:Vi med forårsklang 
  sommerkoncert sang 
  og at synge som’ren ind er vores yndlingstrang:| 

 
12 Til grundlovsmøde i højskolehave 
slutter vor koncerter på en 2nd pinsedag. 
Sange som vore er nærmest en gave, 

og med sang og kaffe slutted’ denne grundlovsdag 
|:Tale, siden sang, 
  Grundlovs-a’ngement 
  festen slutter altid med lidt kaffe og en sang:| 

 
13 Hytten er pyntet med blomster og blade 
Sommeren er kommet nu, og koret holder fest 
Alle er bænket allerede så glade 
Sang og taler fylder godt, og Annemad er bedst 
|: Syng nu højt i kor 
   Om det glade bord 
   Her i Kor Dialis vores sangerglæde bor:| 
 

  
 


