
Glejbjerg - sangen

NR. 1

Mel.: ”Tørresnoren”

Ude vestpå, der hvor marker
ligger flade mellem hegn,
finder man ej store parker
men en ganske særlig egn.
Lærken flyver højt mod himlen,
når den slår en trille ny,
synger lystigt ned til vrimlen:
”Glejbjerg er en dejlig by”.

Gå en tur i skoven stille
nyd naturen og dens ro.
Sæt dig ned ved bækkens kilde
her kan alting frodigt gro.
Haren hopper rask på engen,
ræven lurer lidt i ly.
Pigen hvisker sødt til drengen:
”Glejbjerg er en dejlig by”

   Rejs blot ud til fjerne lande
   snus til verden, mens du ser

høje bjerge, dybe vande
lykken venter måske dér.
Men hvis du tilbage kommer,
vender næsen hjem på ny,
vinter, forår eller sommer
Glejbjerg er en dejlig by”.

Her skal føles rart at være,
og hver morgen den er ny.
Vi skal alle sammen lære
at ta´ vare på vor by.
Holde sammen når det gælder,
si´ velkommen til en ny.
Lad os synge så det smælder,

   ”Glejbjerg er en dejlig by”.

Nr. 2

Mel:
Du kom med alt det der var dig

Et gammelt sogn vi hører til
om den vi gerne synge vil
vi gi´r den hele armen
for både by og land er her
og vi står sammen hver især
en ganske særlig gave.

Om Glejbjerg vi jo synger her
den by der står vort hjerte nær
det er en fryd for øjet
et kirketårn med klokkeklang
vi synger på en Glejbjergsang
det er en fælles glæde.

Man møder folk hvorend man går
”Goddag hva´ med en kaffetår”
Jo, mange tak som byder
vi har en gæstfrihed speciel
Det er da ik´ så ringe vel?
Mon her er mer´ at sige?

I gamle dage ku´ man se
en bondemand med hest og le
i dag det er et særsyn
der sker så mange mange ting
og nye tider står på spring
vi må det acceptere.

Vi her i Glejbjerg følger med
skønt tiden flyver rask af sted
hvor et det skønt at leve
forsamlingshuset blomstrer op
og stemningen er helt i top
når glæden viser vejen.

En grøftekant med blomster i
en å der snor sig hen forbi
et landskab fyldt med charme
vi har det som vi gerne vil
måske endda lidt mere til
kan man forlange mere.

En fællessang til enden når
en fremtid vi i møde går
lad tiden ej forstumme
gid Glejbjerg længe leve må
og sine ønsker opfyldt  få
den bedste by i verden.

Nr. 3

Mel: det går atter hjemad

Mon I kender ret jer egen lille by,
der hvor huse ligger lunt bag graners ly,
:/: der hvor åen mellem engene sig snor,
Og hvor blå forglemmigejer gror :/:

I vil høre hvis I går en morgentur,
fuglekoret synge glad i mol og dur.
:/: de med sangen gerne vil fortælle jer,
om hvad smukt I møder på jer færd :/:

Lærken synger til jer fra det høje blå,
jeg kan se en bonde, der er ved at så,
:/: Snart vil sæden spire frem o forårstid
vi er glade når du kommer hid :/:

Der i svinget ligger just den gamle gård,
der var kro, men endnu bygningerne står.
:/: Alt det gamle ligger dybt i mindet gemt
titter frem – det vil ej blive glemt :/:

Skovens due kurrer sødt – det lille kræ,
kan I mærke duft af gran og fyrretræ.
:/: Hvis I søger efter ensomhed og ro,
kan I finde den i skovens bo. :/:

Skolen ligger lige midt i vores by,
slægt vil efter slægt der finde visdom ny.
:/: Lidt mod nord har vi vort gamle kirkehus,
lytter der til sang og orgelbrus. :/:



NR. 4

Glejbjergsangen

Mel.: Dansens magt…….. (Sunget oprindeligt af Trille)

Vi synge en vise nu vil om vores by,
den har i vore hjerter et varmt og herligt ry.
Og Glejbjeg er jo navnet, det ved godt en og hver,
og der er ganske dejligt i ”lillebyen” her.

Ved svinget vor kirke den knejser nok så stolt,
der smykket er med blomster og alt så smukt bli´r holdt.
Og mange vandløb snor sig rundt i naturen her,
man kan ved bord og bænke sig hygge her og der.

Vi har både skole og børnehave her,
og nyder at se børn som sig godt befinder der.
Og sport og idræt dyrkes af mange i vor hal,
og den kan bruges til diskotek og bal.

Forsamlingshuset atter kom frem med værdighed,
og et arkiv som om hele sognet ved besked.
Foreningslivet blomstrer, vi har det dejligt der,
hvert år der også fejres sankt´ hans med fakler her.

En byfest i Glejbjerg det fejres år for år,
og alle gen´rationer de kommer der og går.
Et sammenhold så dejligt vi har i vores ”stad”,
Jo vi for Glejbjerg alle er rigtig meget glad.

STEMMESEDDEL

Så skal vi have valgt den sang der skal være Glejbjergs officielle sang.

Der er kommet  4 forslag, der er indlagt i Minibladet i denne uge, og du kan være med til at vælge ved at
aflevere denne stemmeseddel.

Senest den 15. juni skal den afleveres i postkassen ved en af Borgerforeningens
bestyrelsesmedlemmer:

Ellen Pedersen, Borgergade 32
Keld Thomsen, Borgergade 2
Lars Noer, Borgergade 22
John Gammelgaard, Ryttervænget 121
Niels B. Olesen, Grenevej 19
Lene Clausen, Bøgelund 2
Ulla Olsen, Grønvangsallé 5

Jeg stemmer på sang nr.……………
Resultatet vil blive offentliggjort ved Skt. Hans festen ved kirkestien den 23. juni, hvor vi også skal
synge den for første gang.

Venlig hilsen
Glejbjerg Borgerforening


