
Du kom med alt det der var dig 
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
for ud på grønne enge
og du blev varm og lys og fuld
og håret vat 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.

Vorherre 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.

Gymnastikopvisning
 

Fredag den 15. marts 2013
i Sdr. Hygum Aktivitetscenter



PROGRAM
Fælles indmarch

Mor/far/barn: Mette 

Folkedans: Letvi og spillemænd

Spilopperne: Annika, Lena, Mille, Natalie K og Annette 

Springfiduser: Michelle, Helena, Karen og Nathalie E

Spring-Mix:   Pernille, Melanie, Jesper og Kathrine

Gæstehold: Mini mix DGI sydvest

PAUSE: Hyggespring med forældre og 
bedsteforældre.

SHUG-mix: Majbritt, Morten og Kenneth

Gæstehold: Junior træningshold Vejen

Udmarch
 

Efter gymnastik-opvisningen spiller diskotek ”AM-
mobildiskoteket” op til dans i mødelokalet og der er gratis kaffe 
og kage i hallen til kl. 22.00.

 
Der er et yndigt land

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.

Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,

og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler

sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå  
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