Sangen om Odder

Øvelse fra 1.6. – 31.12.2019

Melodi: Erindrer du, det var i kongens have

Tag 2 fotos fra hvert af de fire vers

Se Odder by, omkranst af skove grønne,
Den er en perle mellem Danmarks byer
Måske er mange af dem mere skønne,
Men Odder hæver sig til høje skyer.
Der er natur med mark og grønne enge,
og blomster myldrer over engen frem,
og her er smukke piger, raske drenge,
som kalder byen deres barndomshjem.

Billederne skal illustrere ét eller flere
ord eller ”billeder” fra verset .

Det raske folk, som bor i byens gemme,
er ikke bange for at drage ud.
men det ved alle, der er bedst herhjemme,
især en vårlivsdag, når skov står brud.
Da kysser solen alle bly kærminder
og byens tage med den røde tegl,
den kysser også ømt den fugl, som finder
sin redes ly, indunder løvets segl.
Og her er fuglesang i skovens haller,
hvor byen som et torneroseslot
i stille ro, dog på alverden kalder
fordi dens vækst er sund, dens rygte godt.
Her skærmer skoven for de barske vinde,
her risler bækken under løvets tag,
og her er fred og ro i hjemmet inde,
og her er mildt en dejlig sommerdag.
Jeg synge vil min lille by til ære,
og ønsked’ blot min sang en bedre klang,
så at den kunne prisen for den bære
til skyer op igennem tidens gang.
Her var det lunt og godt at bygge rede,
her lød for mig en moders vuggesang.
Her skærmer tuen mig i jorden nede,
når jeg skal slumre ind den sidste gang
C Jacobsen

Billederne skal være taget i Odder og
omegn i perioden 1.6 – 31.12. 2019.
Du bestemmer selv formatet 3x4 eller
9x16 eller kvadratisk og al efterbehandling
er tilladt.
Til januar vil du blive anmodet om at
fremsende dit bidrag til sangen.
Gerne 2 billeder pr. vers
Vi vil herefter se billederne og snakke om
det samlede resultat ved en klubaften i den
mørke tid.
God fornøjelse med opgaven.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Gert

