Dimission

for Psykomotoriske Terapeuter
27. januar 2022

Program
Dimittenderne klappes ind
Fællessang: ”Du kom med alt det der var dig"
Tale v. uddannelsesleder Lene Østerby
Fællessang: ”Hvor du sætter din fod"
Navneopråb og lykønskninger
Indslag ved undervisere
Fællessang: ”What a wonderful world”
Disco…
Reception med lækker mad frem til kl. 16
.. og fællesfoto kl. 15.15 i atrium

Musik og sang /v psykomotorikstuderende
Patrick Hansen, Michelle Walker og Jeppe Sørensen fra 3. semester

Hvor du sætter din fod
Musik & tekst: Sigurd Barett & Jens Sejer Andersen

Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme du driver imod.
Du er en del af os.
Ved de veje du finder,
Der skal mere end én til at elske og slås.
vil man snart plukke minder.
Vil du yde dit bedste
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
for dig selv og din næste,
bli´r der spor af din fod.
må du vælge hver dag mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?
Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen’skes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.
Vil du vugge dit skød,
går du med i en dans som fra skabelsen lød.
Vores fremtid bli´r farvet
af den klang du har arvet.
Det er slægternes rytme der rører dit kød,
sød musik i dit skød.
Når du husker at le,
lukker hovedet sig op og gi´r lyset entré.
Vi begriber med latter
hvad fornuft ikke fatter.
Det er ligesom et kærtegn fra livets idé
når du vover at le

Fra din tå til din top
er du skabt i et stykke der ikke går op.
Hvad du gi’r på din færden
mangedobles af verden
Dett la’r tro, håb og kærlighed vokse og nå
fra din top til din tå.

Du kom med alt det, der var dig
Musik & tekst: Per Warming & Jens Rosendal

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 var 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 bliver
og hvad end hele verden si'r,
så har den vore hjerter.

What a wonderful world
George David Weiss & George Douglas
I see trees of green, red roses too,
I see them bloom for me and you,
And I think to myself:
What a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white,
The bright blessed day, the dark sacred
night,
And I think to myself:
What a wonderful world.
The colours of the rainbow, so pretty in the
sky
Are also on the faces of people goin' by.
I see friends shakin' hands, sayin' "How do
you do!"
They're really sayin' "I love you".
I hear babies cry. I watch them grow.
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself:
What a wonderful world.
Yes I think to myself:
What a wonderful world
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