
[covid-19]
Program for Zoom - møde, torsdag d. 11 februar 2021 kl 19 - 20 

Velkomst 

Sang:  

Kære linedanser 

Oplæg:  

Lars fortæller om corona-tiden som musiker. Hvordan føles det, efter en menneskealder som musiker, 
stort set ikke at have spillet for et publikum i næsten et helt år? Hvordan har det været at måtte omlægge 
hele musikundervisningen til fjernundervisning? Den del, der vel at mærke kunne gennemføres. Få et 
indblik i en ikke helt ukompliceret situation, der sjovt nok alligevel har haft positive bivirkninger. 

Sang:  

Noget om helte 

Samtale-salon: 

Lockdown. Hjemmeundervisning. Sociale bobler. Nedlukket fritidsliv. Altsammen på ubestemt tid. 

Især unge mennesker er kraftigt udfordrede, men alle mærker, at tæppet har sænket sig. 

Hvordan indstiller man sig mentalt på sådan en situation? Optimisme, og “det skal nok gå?” Eller skal man 
måske hellere være lidt konstruktivt negativ og erkende, at tingene alligevel ikke bliver anderledes i en 
rum tid, og så prøve at få det bedste ud det hele? 

Hvad er dit bud? Og hvad gør du? 

Til sidst: Fri snak 

Jeg glæder mig til at se jer allesammen! Husk at medbringe lidt lækkert til 
jer selv… 

Du finder linket til Zoom-mødet her torsdag fra kl 18.55:  
http://www.nyheder.rytmekor.dk/?p=617 

Kh Lars 

FIGHT

http://www.nyheder.rytmekor.dk/?p=617
http://www.nyheder.rytmekor.dk/?p=617


Kære linedanser
Per Krøis Kjærsgaard, 1998

1. Kære linedanser, udspændt   
ligger foran dig, 
selve livet  
du fik givet, 
gå nu kun din vej.    
Du må turde træde ud,   
hvor dit liv kun er dit.   
Det briste eller bære må  
dette ene skridt.  
Give fra dig hvad du magter,  
da ser du, 
en dag du nåede ud 
og danser til himmelens stjerneskud.

2. Kære linedanser, hop nu   
ud ved siden af. 
Se dig danse, 
bare sanse,  
gøre hvad du ka'.    
Være én, men én iblandt.  
Og mødes så du gror. 
Ja vent dig meget fra den kant:   Denne er 
din jord! 
Tro mig, når jeg siger til dig 
det største –  
det ser man kun i det små.  
Og kigger du opad er himlen blå. 
 
3. Kære linedanser, ser du   
livet er et net, 
øjeblikke,  
tro blot ikke,  
dansen kun er let.    
Og en dag gør livet ondt,   
det ved jeg, at det vil.   
For livet er et liv på trods,   
smerten hører til.  
Ud af sorgen vokser lykken 
og livet  
i påskens evige fest. 
De stærkeste rødder har træ'r i blæst. 

4. Linedanser - vælge livet   
hvilken er din vej?  
Følge hjertet 
uforfærdet.  
Sige ja og nej.    
Verden spørger tit hvordan  
og alt for lidt hvorfor. 
Der er så mange ting man kan   
- stå for det du tror!  
Gid du aldrig mister modet 
og lader  
det onde uimodsagt. 
Når viljen befries, - da falder magt.
  
5. Linedanser i det høje   
dans vidunderligt! 
For det næste 
er det bedste:  
Glæden ubestridt!    
Tænk at få balancekunst  
Så helt ufatteligt!  
At modtage sin stang og snor   
ganske kvit og frit.  
Uanset om du nu tror det,  
så ved jeg, 
at lyset brænder for dig! 
Og kigger du op, er der nok en vej.  



Noget om Helte 
Robert Normann - Halfdan 
Rasmussen 1955 
  

1 Livet er en morgengave. 
Sjælen er et pilgrimskor. 
Der står krokus i min have. 
Der står øller på mit bord. 
Under himlen hænger lærken 
som et fjernt bevinget frø, 
for en lærke tænker hverken 
på at kæmpe eller dø. 
  
2 Her er fredeligt og stille. 
Her er ingen larm og støj. 
Jeg har sået kruspersille 
og et brev med pure løg. 
Lad al verden slå for panden 
og bekæmpe spe med spot. 
Jeg vil enes med hinanden 
og mig selv og ha' det godt. 
  
3 Samson gik og styrted 
templer. 
Peter Freuchen knak sit ben. 
Ak, mod disse to eksempler 
er min dåd en sølle en. 
Jeg har aldrig dræbt filistre 
eller kæmpet med en haj. 
Og når stærke mænd bli'r 
bistre, 
syn's jeg, det er synd for mig. 
  
4 Der er nok, som går og sysler 
med at sprænge kloden væk. 
Jeg vil ikke ha' skærmydsler 
og kanoner bag min hæk. 
Mens de andre går og sveder 
for at gi' hinanden lak, 
vil jeg pusle med rødbeder, 
selleri og pastinak. 

  

5 Jeg vil ikke slås med bisser. 
Jeg vil så og ikke slå. 
Selv de rødeste radiser 
kan man roligt lide på. 
Der er nok af danske helte, 
som er danske hele da'n 
og går rundt og spænder bælte, 
mens de råber: fy for fa'n! 
  
6 Tiden går og tiden hverver 
store mænd til mandig dåd. 
Jeg, reserven blandt reserver, 
bryder ofte ud i gråd. 
Jeg får nerver og migræne, 
blot jeg skær mig på en dolk 
og vil hel're slå min plæne 
end slå løs på pæne folk. 
  
7 Livet er en dejlig gave. 
Jorden er en herlig jord. 
Der er øller i min mave. 
Der står krokus på mit bord. 
Når reserverne skal stille 
for at splitte kloden ad, 
skriver jeg med kruspersille 
verdens mindste heltekvad.


