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FÆLLESSANG 

 Danmark, nu blunder den lyse nat 
Inger Belling 

 
TALE TIL STUDENTERNE 
Rektor Mette Kynemund 

 
”SEE YOU AGAIN” 

Stephanie, David, Mikkel, Marius og Lukas 3m 
 

UDDELING AF EKSAMENSBEVISER 
3m, 3h, 3j, 3s, 3u, 3x 

 
ELEVTALE 

Marc Sabatier Hvidkjær 3f 
 

UDDELING AF EKSAMENSBEVISER 
3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4t 

 
“MURDER ON THE DANCEFLOOR” 

Alle pigerne fra 3m 
 

UDDELING AF LEGATER 
Rektor Mette Kynemund 

 
VGV UDDELER LEGATER 

Ida Fjeldhagen og Rasmus Christiansen 
 

FÆLLESSANG 
De smukke unge mennesker 

Inger Belling, Hanne Christensen, Morten Westergaard og Anders Løchte 

  



                        DANMARK, NU BLUNDER  

                                         Thøger Larsen/Oluf Ring 
 
 
 
 

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. 

 
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 

 
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. 

 
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. 

 

 

 

 

 



SMUKKE UNGE MENNESKER 

                                        Kim Larsen (Til Sylvester)  

Vers 1: De kom flyvende med storken 
til dette gudsforladte sted 
fra alle fire verdenshjørner 
hvis vi tar det hele med 

 
Vers 2: og nu er de blevet voksne 

ligner ikke mer sig selv 
stemmerne er forandret - men 
vi kender dem alligevel 

 
Omkvæd: Åh de smukke unge mennesker 

pludselig er de stukket af 
som legesyge sommerfugle 
den allerførste sommerdag 
hva det er de vil med livet 
det ka kun de selv forstå 
åh de smukke unge mennesker 
gid de længe leve må 

 
Vers 3: Der var nogen som blev tilbedt 

andre måtte nøjes med 
digitale vuggestuer 
og tilfældig kærlighed 

 
Omkvæd: Åh de smukke unge mennesker…….. 
 
Vers 4:  Der var nogen som blev elsket 

andre måtte nøjes med 
digitale vuggestuer 
og tilfældig kærlighed 
 

Omkvæd: Hva det er de vil med livet 
 det ka kun de selv forstå 
 ||: åh de smukke unge mennesker 
 gid de længe leve må:|| 


