Shubidua: Den røde tråd

Dimissionsfest

Hvad mon man er før man blir til
Et stjerneskud, et puslespil?
En tanke-torsk en gulerod?
Man må for fa´en ha´ været nogen!

Moders barm var rød og hvid
Til min far sa hun :Glid
Vi var en kæmpe børneflok
og der var aldrig penge nok.
Otte år og jeg var klar
til at gå på kaffe bar
Min ryg så ud som strivret flæsk
for dagens ret var tørre tæsk.
Jeg voksed´ og koksed´
jeg fandt en plads i solen
I skolen lærte jeg
at skrive DE med stort.
Men jeg ku aldrig bli til noget
trods min store ordforråd
stod i kø på livets vej
mens andre overhalede mig.
Jeg voksed og koksed
og fandt min plads i skyggen
med ryggen op mod muren:
Hvorfor blev jeg født?
Og hvad mon der sker,
når man skal bort?
Når livets skjorte bli´r for kort?
Hvor mon den er
den røde tråd?
Man må for fa´n da bli´ til noed!
I ønskes alt det bedste herfra Herfølge Skole
og en god sommerferie!

Herfølge Skole

27. juni 2018
Kl.18.30-20.30
i den nye gymnastiksal

DE SMUKKE UNGE MENNESKER

Aftenens program
Herfølge Skole serverer lidt godt til ganen.
18.30

Velkomst ved skoleleder Helle Due Bense
Fællessang: De smukke unge mennesker (Kim Larsen)
Musiker: Niels Christian Nielsen

18.45

Tale ved skolebestyrelsesformand Malene Skov

Tale ved skoleleder Helle Due Bense
Tale ved lærerne
19.30

Pause

19.45

Overrækkelse af afgangsbeviser, flidspræmier og gaver

20.15

Dimissionsfesten afsluttes med en fællessang,
Fællessang: Den røde tråd (Shubidua)
Musiker: Niels Christian Nielsen

20.25

Afslutning ved skoleleder Helle Due Bense

De kom flyvende med storken
til dette Gudsforladte sted.
Fra alle fire verdenshjørner
hvis vi ta'r det hele med.
Og nu er de blevet voksne
ligner ikke mer' sig selv.
Stemmerne er forandret men
vi kender dem alligevel
Åh de smukke unge mennesker
Pluds'lig er de stukket af,
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag
Hva' det er de vil med livet,
det kan kun de selv forstå
Åh de smukke unge mennesker,
gid de længe leve må.
Der var nogen som blev tilbedt,
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed
Åh de smutter før man ved det,
pluds'lig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag.
Hva' det er de vil med livet,
det kan kun de selv forstå
Åh de smukke unge mennesker,
gid de længe leve må.
Der var nogen som blev elsket
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed
Hva' det er de vil med livet,
det kan kun de selv forstå
Åh de smukke unge mennesker,
gid de længe leve må.

