
 

 
Kompendie – Mega Glitter Providers 
Seniorkursus Vork – Påsken 2018 
 

Instruktører: 
● Katrine Fauerskov, katrinefauerskov@gmail.com  
● Maja Baunsgaard, majsenb@gmail.com  
● Rasmus Thorbjørn Lund Rasmussen, rasmus.t.rasmussen@gmail.com 

 
 

Resumé af gruppen 
I gruppen MGP (Mega Glitter Providers) har vi haft til formål, at deltagerne skulle være 
med til at planlægge et indslag til festaftenen. I denne sammenhæng har vi arbejdet med 
hvordan man skaber en fest, værternes, rummets og de generelle rammers betydning, 
samt produceret skilte og pynt til det planlagte show. Vi har haft fokus på MGP’s motto: 
“MGP, det er bare noget vi leger”, som har båret programmet, hvor deltagerne gennem 
afprøvelse og leg, fik tilegnet sig viden inden for musikproduktion,  eventplanlægning og 
afholdelse. Deltagerne har været igennem flere forskellige musikmoduler, hvoraf 
produktet var, at deltagerne selv skrev og spillede deres egen sang til festaftenen. 
Deltagerne har oplevet en stærk temaramme, hvor der har været fokus på alle 
delelementer af MGP-verdenen, deriblandt accessories, glimmer, performance, 
planlægning, musik, dans og sangskriving.   
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Kend dit MGP-løb 

Løbet har til formål at teste deltagernes viden om MGP. Løbet kan både foregå i et mindre område eller et større 
- alt efter hvor lang tid man har til rådighed. Nedenstående er en oversigt over posterne, yderligere dokumenter 
vedlagt som bilag 1. Løbet afholdes som et stjerneløb,  hvor instruktøren uddeler point efter, hvor godt posten 
er udført ifølge tjeklisten. Deltagerne er delt op i grupper af 3-5 personer og skal samarbejde om udførelsen. 
Løbet er et stjerneløb med både bemandet og døde poster. Instruktøren ved startfeltet skal have overblikket 
over, hvilke poster deltagerne har udført ved at bruge afkrydsningsskemaet, som også findes i bilagene. Man 
skal overveje om man skal sende deltagerne afsted til en bestemt post, eller om de selv  skal vælge. Sender man 
deltagerne afsted til specifikke poster, kan det være en fordel at give posterne et nummer. 

Forberedelse 

Når du forbereder løbet skal du være opmærksom på, at nogle poster tager længere tid end andre, på trods af at 
der er sat 10 min. af i tidsrummet. Nogle af posterne er bemandet, hvor andre blot skal tjekkes igennem, før der 
gives point. Du skal inden løbet forberede et pointsystem. Vi valgte at lave et “perle-system”, hvor holdene 
kunne se hvor mange point de andre hold havde samlet, for at skabe et større konkurrenceelement. Som 
forberedelse skal du også printe alle resultatlisterne, poster, samt overveje hvordan posterne skal hænges op. 

 

Placér MGP-vinderne på en tidslinje! 

Tidsrum 10 min. 

Specifikt Skemaet over MGP-vinderne printes og klippes, så årstal og titler er 
separeret. Deltagerne skal nu sammensætte de rigtige par af titler og 
årstal. 

Materialer Print liste fra bilag 1. 

 
 

Sæt sættet sammen! 

Tidsrum 10 min. 

Specifikt Lav et udprint af billederne i bilag 1, klip tøjet over mellem top og 
underdel, og lav et vendespil ud af det med ens baggrunde.  

Materialer Print billeder fra bilag 1. 

 
 

Glemt tekst 

Tidsrum 10 min. 

Specifikt Indsæt de manglende ord i MGP-teksterne. 
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Materialer Print fra bilag 1. 

 

Tegn og gæt!  

Tidsrum 10 min. 

Specifikt En deltager på holdet trækker en lap papir med en MGP-sang på og 
skal nu tegne sangen, så de andre i gruppen kan gætte det. Husk at 
tænke i, hvor lang tid holdet har til at løse posten.  

Materialer - En tavle/whiteboard med kridt/tuscher.  
(eller papir + blyanter) 
- Sedler med de specifikke titler 

 

Gæt, hvad der nynnes! 

Tidsrum  10 min 

Specifikt En deltager får høretelefoner på, og skal nynne MGP-sange. 
Instruktøren styrer telefonen og sætter de nedenstående sange på. 
Resten af gruppen skal gætte så mange sange som muligt på 5 min. 
Hvis deltagerne gætter alle følgende sange får de bonuspoint. 

- Til Solen Står Op 
- Hola Chica 
- Kun min (Pelle B) 
- Frikvarter 
- Jeg bli’r ved 
- Håndværkerrøv 
- Du du du  
- Kickflipper 

Materialer Hørebøffer, en telefon 

 
 

Glimmeromkvæd 

Tidsrum  10 min 

Specifikt Deltagerne skal skrive et omkvæd om glimmer til en MGP sang. 
Følgende kan være forslag: 

- Kickflipper 
- MGP all stars 2015 
- Du du du 
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Materialer papir, blyant/kuglepen, evt. en telefon + højtaler 

 
 

Rod i titlerne 

Tidsrum  10 min 

Specifikt Deltagerne skal sammensætte stavelser i MGP-sangtitler. 
Deltagerne får 1 point for hver sang. 

Materialer Stavelser på papirlapper 

 
 

Ustabil posering 

Tidsrum 10 min. 

Specifikt Deltagerne har 10 min til at finde på en gruppe/stage-pose hvor alle 
deltagerne er afhængige af hinanden. Posen kan være symmetrisk, 
men den skal være nem at opstille og kreativ.  

Materialer Deltagere <3 

 
 

Fortidens MGP-stjerner 

Tidsrum 10 min. 

Specifikt Deltagerne skal gætte de gamle MGP-stjerners nuværende erhverv.  

Materialer Print til post 

 
 

De rigtige titler 

Tidsrum 10 min. 

Specifikt Deltagerne skal gætte, hvilke titler, der ikke hører hjemme i de givne 
årstal. 

Materialer Print. 
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Hvem skrev hvad? 

Tidsrum 10 min. 

Specifikt Deltagerne skal gætte, hvem der skrev den givne MGP-sang. 

Materialer Print  
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Accessory workshop 

I Accessory workshoppen skal der laves det helt rette fest-outfit. Der er i denne workshop planlagt, at 
deltagerne kan lave deres egen t-shirt, dekoreret med tekstil-glimmerlim. Derudover kan deltagerne lave et 
tylskørt, samt et pandebånd.  

Materialeliste 

● Tyl 
● Tekstil-glimmerlim 
● Bredt elastikbånd 
● Store nåle 
● Sakse 
● Pandebånd 
● Fjedere 
● Piberensere 
● Limpistol + lim 
● Palietter 
● Hvide t-shirts 
● Glimmer stjerne og hjerter 
● Andet godt fra krea-kassen 

 

Forberedelse 

Det eneste du skal gøre, for at forberede denne aktivitet, er at finde alle tingene frem og skabe et hyggeligt 
lokale, som man har lyst til at arbejde i. Derudover kan det særligt være en fordel, hvis man arbejder med yngre 
børn, at man har lavet en prototype af hver slags. 
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Musik Rotationsmodul 

I musik rotationsmodulet er formålet at alle deltagerne prøver forskellige instrumenter. Det er også formåle,t at 
deltagerne får indblik i, at man sagtens kan lave enkelt musik, hvor alle har en chance for at være med.  

Materialeliste 

● 2 keyboards 
● 2 bas 
● 2 mikrofoner 
● 2 guitarer 
● 2 Cajon 
● evt. to af andre instrumenter, du ønsker at benytte 
● Indblik i hvad de forskellige instrumenter skal spille  

 

Forberedelse 

Inden du afvikler et musik rotationsmodul skal du være sikker i rytmerne. Start gerne i det helt simple, evt med 
percussions til du er tryg i det. Stil gerne instrumenterne op i en cirkel så alle kan se alle. Dette gør 
arrangementet overskueligt for alle aktørerne. 

Selve aktiviteten 

Der er 3 forskellige roller i denne musikalske øvelse. 1) den observerende 2) den imiterende 3) den aktive. 

3’eren bliver instrueret i en rundgang på det givne instrument og spiller med lyd på instrumentet. 

2’eren prøver at imitere, hvad 3’eren gør, med sit givne instrument -  men uden lyd på. 

1’eren observer, hvad 2’eren og 3’eren laver. 
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Dansemodul 

Vi lærte sammen dansen til “Til Solen Står Op” af Amalie. 

Materialeliste 

● Telefon/computer, som spiller musikken evt. over en højtaler 
● Plads til at svinge med arme og ben 

 

Forberedelse 

Øv dansen igennem inden start, så du er sikker i den. Se evt. denne video, hvor Amalie danser den på scenen: 
https://www.youtube.com/watch?v=hSCCAprVj5A.  

Forbered derudover nogle opvarmningsøvelser til starten (tænk her på at muskler og led skal være varme, og øv 
evt. nogle koordinationsøvelser f.eks. den med armene, som vi lavede) og nogle udstrækningsøvelser til slut 
(tænk her på at alle dele af kroppen, som I har brugt, skal udstrækkes, så I undgår skader fremadrettet). 

Selve aktiviteten 

Opvarmning til MGP-musik!  

Øv dansen i små bidder. 

Udstrækning til slut.  
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Glittercrawl 

Vi tog på Glittercrawl for at få en fornemmelse af, hvad en god fest indeholder og indebærer. Hvilke elementer 
skal man tænke ind, når der er et specifikt fokus i form af en temaramme. Til at lave Glitterpasset, har vi brugt 
en hjemmeside, der hedder: Canva.com, som er super nemt at bruge og ikke nødvendigvis koster noget.  

Materialeliste 

● Tre lokationer 
● Skærm og mikrofoner til karaoke 
● Højtaler til linedance 
● Lys og højtaler til Randersfest 
● Udprintede glitterpas til hele banden og klistermærker til gennemførelse (se bilag 3). 

 

Forberedelse 

Sæt de tre lokationer op, så man hurtigt kan komme fra det ene sted til det andet.  

Selve aktiviteten 

Uddel glitterpas, forklar konceptet for alle, sæt tiden i gang og brug ca. 10-15 min. hvert sted afghængig af, 
hvad I har planlagt at lave og hvor meget tid har i det hele taget. 
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Numre, vi har spillet: 

I løbet af kurset har I lært to numre til sammenspil.  

“Du Er Ikke Som De Andre Pi’r” af Morten Filipsen: https://www.youtube.com/watch?v=B_uvtNhKATE.  

“Til næste år” af Mille: https://www.youtube.com/watch?v=z8yqHTcDFY0.  

Se i bilag 2, hvilke akkorder og tekster vi har brugt! 
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Bilag 1 

Posterne til print og ophæng 

Placér MGP-vinderne på en tidslinje! 
Hvert rigtigt match vil give holdet et glimmerpoint! 

 
 
 

Gæt, hvad der nynnes! 
Bemandet post: hvert rigtigt gæt giver et glimmerpoint! 

 
 
 

Tegn og gæt!  
Bemandet post: Hvert rigtigt gæt giver et glimmerpoint 

 
 
 
 

Sæt sættet sammen! 
Match den rigtige overdel og underdel - hvert rigtigt svar giver et 

glimmerpoint! 
 
 

 
Fortidens MGP-stjerner 

Hvad hulen laver de tidligere MGP-stjerner i dag? 
Hvert rigtigt svar giver et glimmerpoint! 

 
 

 Side 12 



 

 
 
 

Glimmeromkvæd 
Skriv et omkvæd om glimmer med en kendt MGP-melodi. 
Hver gang I nævner “glimmer”, får I et glimmerpoint! 

 
 

Rod i titlerne 
Få ryddet op i sangtitlerne. Hver rigtig titel giver et glimmerpoint! 

 
 

Hvem skrev hvad? 
Hvert rigtigt svar giver et glimmerpoint! 

 
 

Glemt teksten 
Hjælp MGP-stjernen med at huske sin tekst. Hvilke ord er det, de 

har glemt? 
Hvert rigtigt svar giver et glimmerpoint! 

 
 

 
Ustabil posering 

Hver gang en MGP-sang ender, står stjernerne i en posering til 
slutfotografiet. Nu skal I lave en slutposering.  

MEN: I skal balancere med hinanden, så poseringen vil falde fra 
hinanden, hvis én af jer bliver fjernet. 
Et fedt pose vil give et glimmerpoint! 

 

 Side 13 



 

 

De rigtige titler 
Hvilken titel hører slet ikke hjemme i det givne årstal i MGP? 

Der gives et glimmerpoint for hvert rigtigt svar. 
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Facitlisten: 

 

Placér MGP-vinderne på en tidslinje! 

  
2000 “Sort sort snak” FemininuM 
 
2001 “Du har brug for mig” Sisse Søby 
 
2002 “Kickflipper” Razz 
 
2003 “Arabiens Drøm” Anne Gadegaard 
 
2004 “Pigen er min” Cool Kids 
 
2005 “Shake, shake, shake” Nicolai Kielstrup 
 
2006 “Tro På Os To” SEB 
 
2007 “Til solen står op” Amalie Høegh 
 
2008 “En for alle, alle for en” The Johanssons 
 
2009 “Kun min” Pelle B 
 
2011 “Tro på dig selv” Chestnut Avenue 
 
2012 “Jeg bli’r ved” Energy 
 
2013 “Den første autograf” Kristian 
 
2014 “Du Ser Den Anden Vej” Emma Pi  

 
2015 “Du du du” Flora Ofelia 
 
2016 “Bar’ for vildt” Ida & Lærke 
 
2017 “Frikvarter” Bastian 
 
2018 “Til næste år” Mille 
 
 

Sæt sættet sammen! 
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På billederne ses: Nicolai, Anne Gadegaard, Flora Ofelia, Emma Pi, Signe K, Ida & Lærke, 
Bastian, B-Boys (Kaare), Cool Kids, Amalie 
 

Glemt teksten 

 
Indsæt de manglende ord. 
Korrekte ord:  
Vi gi’r den op - B-boys: sommer, danser, tøserne, Eminem 
Energy - Jeg bli’r ved: hader 
Team Theis - Turbofluen: fest, ildflue 
SEB - Tro på os to: mistet, går, kæmpe 
Shake shake shake - Nicolai: syret, lede, dø 
 

Tegn og gæt!  

 
“Til solen står op” - Amalie (2007) 
“Kærestebrev” - Josephine (2012) 
“Dig og mig” - Marius (2014) 
“Du ser den anden vej” - Emma Pi (2014) 
 

Gæt, hvad der nynnes! 

 
- Til Solen Står Op 
- Hola Chica 
- Kun min (Pelle B) 
- Frikvarter 
- Jeg bli’r ved 
- Håndværkerrøv 
- Du du du  
- Kickflipper 

 
 

Rod i titlerne 

 
Pigen er min, de gamle damer, når dine øjne de smiler, jeg kan gøre hvad jeg vil 
 
 

Fortidens MGP-stjerner 

 
SEB: Rock 
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Razz: Børne-TV 
Niki: Pokerspiller 
Sebastian Aagaard: Skuespiller 
Anne Gadegaard: model, blogger, musiker 
Sisse Marie: Laver musik til Sims 
 
 

De rigtige titler 

 
2011: Jeg kan li’ dig 
2004: Drengen er din 
2015: Frikvarter 
2000: Tro på os to 
2010: Hej med dig, Kan du li’ mig, Hvem er jeg 
 
 

Hvem skrev hvad? 

 
“Brug for dig” - Vi2 
“Min egen Maria” - Chanlex 
“Stop dit drilleri” - Amanda 
“Oliver” - EfeA-5 
“Vi breaker” - Glitter 
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De rigtige titler: 
 
2011 

- “Kan du føle den” 
- “Rockstar” 
- “Jeg kan li’ dig” 

 
2004 

- “Buster Buster” 
- “Pigen er min” 
- “Drengen er din” 

 
2015 

- “Op til månen” 
- “Hun er alt for perfekt” 
- “Frikvarter” 

 
2000 

- “Sort sort snak” 
- “Tro på os to” 
- “Gone” 

 
2010 

- “Hej med dig” 
- “Kan du li’ mig” 
- “Hvem er jeg” 
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Fortidens MGP stjerner: 
 
Hvilken slags musik laver SEB i dag? 

- Pop 
- Rock 
- Elektronisk 

 
Hvilken branche Razz i i dag? 

- Børne-TV 
- Voksen-TV 
- Efter midnat-TV 

 
Niki Popovic fra Cool Kids er i dag… 

- ...håndboldspiller 
- ...pokerspiller 
- ...musiker 

 
Sebastian Aagaard fra B-boys er i dag… 

- ...skuespiller 
- ...kok 
- ...danser 

 
Hvad bruger Anne Gadegaard sin tid på i dag? 

- Model 
- Blogger 
- Musiker 

 
Hvad laver Sisse Marie Søby musik til? 

- Tivoli 
- Disney 
- Sims 
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Sæt sættet sammen:  
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Glemt tekst: 
 
Hænger ud nede i centret _______ og vinter 
Chiller med mine homies _____ og spiller 
Op til _______ breaker med vennerne 
Nede med _______ kaster med hænderne 
 
Du ved jeg har følelser for dig 
Jeg ved du nok ik' har føl'ser for mig 
Jeg tror, at du _____ mig 
Så måske sku' jeg gå min vej 
 
Det slår gnister rundt omkring 
er der ____ står jeg på spring 
jeg er ikke til at styr' 
byens sejeste fyr 
har en _____ i min sjæl 
den er noget af mig selv 
 
Det' lang tid siden 
Jeg har følt sådan her 
Har ____ viden 
Du fylder mer' og mer' 
Op og nedture - 
Jeg ___ sammen med dig 
Og jeg vil ______ 
For, at du bliver hos mig 
 
Og man fortæller dem jo alt - yeah right 
Den her pige ser _____ godt ud 
Så hende første gang da min klasse sku' ud 
På tur for at fange ____ fisk i en sø 
Hvor var det sjovt - jeg sværger jeg ku' __ 
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Hvem skrev hvad?: 
 

Brug for dig 
- Vi2 
- #Sjovere 
- #Vi2 

 
“Min egen Maria” 

- Chanlex 
- Razz 
- Joy Joy 

 
“Stop dit drilleri” 

- Minna  
- Amanda 
- Kim Vildhed 

 
“Oliver” 

- Hjerteglimmer 
- Hjerteknuserne 
- EfeA-5 

 
“Vi breaker” 

- Glitter 
- Kongerne af legepladsen 
- Ska’ I ha’! 
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Placér VInderne på en tidslinje: 
 
2000 “Sort sort snak” FemininuM 
 
2001 “Du har brug for mig” Sisse Søby 
 
2002 “Kickflipper” Razz 
 
2003 “Arabiens Drøm” Anne Gadegaard 
 
2004 “Pigen er min” Cool Kids 
 
2005 “Shake, shake, shake” Nicolai Kielstrup 
 
2006 “Tro På Os To” SEB 
 
2007 “Til solen står op” Amalie Høegh 
 
2008 “En for alle, alle for en” The Johanssons 
 
2009 “Kun min” Pelle B 
 
2011 “Tro på dig selv” Chestnut Avenue 
 
2012 “Jeg bli’r ved” Energy 
 
2013 “Den første autograf” Kristian 
 
2014 “Du Ser Den Anden Vej” Emma Pi  

 
2015 “Du du du” Flora Ofelia 
 
2016 “Bar’ for vildt” Ida & Lærke 
 
2017 “Frikvarter” Bastian 
 
2018 “Til næste år” Mille 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Side 26 



 

Rod i titlerne: 
 
 

er gen pi min  
 
da gam le de mer  
 
da smi de øj ler 
 
ne di når ne kan  
 
hvad re vil jeg  
 
gø jeg 
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Tegn og gæt: 
 

“Til solen står op” - Amalie (2007) 

 

“Kærestebrev” - Josephine (2012) 

 

“Dig og mig” - Marius (2014) 

 

“Du ser den anden vej” - Emma Pi (2014) 

 

“Én for alle, alle for én” - The Johansons  
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Bilag 2 

“Du Er Ikke Som De Andre Pi’r” af Morten 

Vers 1: 

         G             D      Cadd9     Cadd9 

Hvis jeg spørg dig hvorfor du er 

       G        D         Cadd9                Cadd9 

li' så håbløs genert, som jeg kan vær' 

       Am      D                 G        A 

Så det ikke fordi, det noget jeg ikke kan li. 

       Am          D     G 

Men du ikk' som de andre pi'r 

 

Vers 2: (samme akkorder som vers 1) 

Jeg tror bar at vi nok sku' ta 

Sårn' og snakke lidt mere samm' en dag 

Der er noget i dit blik, dét det vildeste kik 

Og du ikk' som de andre pi'r 

 

Chorus: 

        C            D         G              G 

Men hvordan skal jeg nu få dig til at forstå 

         C           A        D       D7 

Hvad jeg tror du ku' være for mig 

       C            D           G           A 

Og hvordan skal jeg nå dig, hvordan kan jeg få dig 

       Am          D     G 

For du ikk' som de andre pi'r 

 

Vers 3  

        G           D       Cadd9 

Jeg har brug for en pi' som dig 

      G            D      Cadd9 

Du er alt hva' jeg går og ønsker mig 

        Am         D            G          A 

For jeg ved at du har, det der gør jeg er klar 

         Am          D     G  

Og du er ikk' som de andre pi'r 
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Chorus:  

        C            D         G              G  

Men hvordan skal jeg nu få dig til at forstå 

         C           A        D     D7 

Hvad jeg tror du ku' være for mig 

    C            D           G           A 

Hvordan skal jeg nå dig, hvordan kan jeg få dig 

   Am         D     G 

Du ikk' som de andre pi'r 

 

(Outro) 

        Am       D 

Okay du ikke den første, 

    G           A  

Men vi blir det største 

   Am          D     G 

Du ikk' som de andre pi'r. 
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“Til næste år” af Mille 

[Pre-chorus] 
D               Bm 
Forår, sommer, efterår og vinter 
G                 A 
Vi ved hvor året starter og det ender 
 
[Verse 1] 
         D 
Når jeg cykler hjem fra skole 
A/C# 
ser jeg dig springe ud 
Bm 
  Alle jer smukke træer 
G 
  er I også på vej 
        D 
Mærker varmen fra dit lys 
    A/C# 
og havets kyldegys 
Bm 
  Første sommerdag 
G                   A 
  og sidste forårs-   dag 
 
[Chorus] 
D               Bm 
Forår, sommer, efterår og vinter 
G                 A 
Vi ved hvor året starter og det ender 
D               Bm 
Nu er det nu, i morgen er det fortid 

G                 A 
Minderne har vi nu og for altid, 
D        A            D              A 
Ses vi igen til næste år, til næste år 
 
[Verse 2] 
         D 
Ser på regnen falde ned 
     A/C# 
og blade der ryger med 
Bm 
  Tager en kop kakao, 
G 
  imens jeg kigger på min visne have 
       D 
Snart daler sneen ned 
    A/C# 
og det må gern' bli' ved 
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Bm 
 Så jeg kan byg' en snemand 
G                        A 
og nyde det så længe jeg - kan 
 
[Chorus] 
D               Bm 
Forår, sommer, efterår og vinter 
G                 A 
Vi ved hvor året starter og det ender 
D               Bm 
Nu er det nu, i morgen er det fortid 
G                 A 
Minderne har vi nu og for altid, 
D        A            D              A 
Ses vi igen til næste år, til næste år 
 
[Bridge] 
     D               G 
Jeg ved der er meget vi ska' nå 
     D            A 
Når tiden går så hurtigt 

 
    D           G 
Men du må bare huske på 
    D                  A 
Om lidt er det forår igen 
 
[Chorus] 
D               Bm 
Forår, sommer, efterår og vinter 
G                 A 
(no words) 
D               Bm 
Nu er det nu, i morgen er det fortid 
G                A 
Minderne har vi nu og for altid 
 
[Chorus] 
 
D     Bm       G      A 
Uh uh-uhhh, uh-uh, uh uh 
D     Bm       G      A 
Uh uh-uhhh, uh-uh, uh uh 
 
[Chorus] 
D               Bm 
Forår, sommer, efterår og vinter 
G                 A 
Vi ved hvor året starter og det ender 

 Side 32 



 

D               Bm 
Nu er det nu, i morgen er det fortid 
G                 A 
Minderne har vi nu og for altid, 
D        A            D              A 
Ses vi igen til næste år, til næste år 
 
[Outro] 
D        A            D 
Ses vi igen til næste år. 
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Og vores egen tekst: “Glimmerpåske!” 

(Intro) 

Påske, glimmer, farver vi sender  

Vi ved hvor Vork starter det ender 

 

(Vers 1) 

Når jeg kører over til kursus 

Ser jeg dig sidde der 

Alle jer smukke mennesker 

Er i os på vej 

 

Mærker varmen fra dit smil 

Og din ultra cool stil 

Første kursusdag 

Sidste kursusdag 

 

(Omkvæd) 

Påske, glimmer farver vi sender 

Vi ved hvor Vork starter og det ender 

Nu er det nu i morgen er det fortid 

Minderne har vi for nu og foraltid 

Ses igen til efterår, til efterår 

 

(Vers 2) 

Ser på deltagere finde sted  

Og venner der følger med 

Tager en tur i tutten 

Imens jeg kigger på ham gutten 

 

Snart vælter venner ind 

Og det må gerne blive ved 

Så jeg kan samle minder  

Og nyde dem så længe jeg kan 

 

(Omkvæd) 

Påske, glimmer farver vi sender 

Vi ved hvor Vork starter og det ender 

Nu er det nu i morgen er det fortid 

Minderne har vi for nu og foraltid 

Ses igen til efterår, til efterår 

 

(C-stykke) 

Men der er meget i kan nå 

Selvom tiden går så hurtigt 

vi må bare huske på 

Om lidt er der kursus igen 

Påske, glimmer farver vi sender  

Nu er det nu i morgen er det fortid 

Minderne har vi for nu og foraltid 

Voork, Voooork, Vork  

 

(Omkvæd) 

Påske, glimmer farver vi sender 

Vi ved hvor Vork starter og det ender 
Nu er det nu i morgen er det fortid 
Minderne har vi for nu og foraltid 
Ses igen til efterår, til efterår 

(Godt man ikke er sidste gangs) 
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Bilag 3 

 

 
 
 
 
 
 

 Side 35 


