Sangtekster til Nytårskuren
Berggreensgade 1.1.2016 kl. 14:00
Gendigtet til brug i 2016 af Knud Palsbro
Vi alle må afsted
For ellers kommer tyskerne
Og hjælper os dermed
Og derfor vil jeg slås
Som tapper landsoldat
Hurra, Hurra, Hurra!

Berggreen
Vær velkommen Herrens år
Vær velkommen, Herrens år
Og velkommen herhid!
Sandheds Gud, lad dit hellige ord
Oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Weyse
Velkommen igen Guds engle små

Vær velkommen, Herrens år
Og velkommen herhid!
Nådens Gud! Lad dit solskin i vår
Os skænke på marken et gyldent år
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Velkommen igen Guds engle små
Fra høje himmelsale
Med dejlige solskinsklæder på
I jordens skyggedale
Trods klingrende frost godt år I spå
For fugl og sæd i dvale

Horneman
Dengang jeg drog af sted

Vor hytte er lav og så vor dør
Kun armod er derinde
Men gæstet I har en hytte før
Det drages vi til minde
Er kruset af ler og kagen tør
Deri sig engle finde

Dengang jeg drog af sted
Dengang jeg drog af sted
Min pige ville med,
Ja, min pige ville med
Jeg går i krigen hen
Jeg går i krigen hen
Og hvis jeg ikke falder
Kommer jeg nok hjem igen
Ja var der ingen fare
Så blev jeg her hos dig
Men alle Danmarks piger
De stole nu på mig
Og derfor vil jeg slås
Som tapper landsoldat
Hurra, Hurra, Hurra!

Kuhlau
Herligt, en sommernat
Sikke en nytårsdag
Her i vort sangerlag
End høres noget der letter
15 er ganske slut
Men der bli’r endnu skudt
Få, men beskedne raketter

Min fader og min mor
Min fader og min mor
De sagde disse ord
Ja, de sagde disse ord
Når dem, vi stole på
I krigen monne gå,
Hvem skal så pløje markerne
Og hvem skal græsset slå
Ja, det er netop derfor

Velkommen nye år
Husene tætte står
I vores byggeforening
Hyld hver en komponist
Der gav os navne hist
Hyld dem med sang, det gi’r mening
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Niels W. Gade

Heise

På Sjølunds Fagre Sletter

Jylland mellem tvende have

En gang for længe siden
man ikke var tilfreds
med bolighygiejnen
i 1865
Da tilblev vor forening
så vi i bedre kår
i gode hjem ku' leve
halvandethundred år

Vi har sunget en dekade
I vort gadesangerkor
Sunget i snart hver en gade
I kvarteret hvor vi bor
Nu har vi også egen strand
Strandvejskvarterets strand
Lige her!
(i vort nær-opland)

Vor gadesangskampagne
Er kommet til Niels W.
Snart venter os Champagne
Ved hjørnet til H.C.
Vi får så tørre ganer
Af alt det skråleri
For nye nytårsvaner
På gaden skåler vi

Nytårskulden skræmmer ikke
Gadesangerkoret her
Selv en smule nytårshikke
Høres knap nok når det sner
Snart hører også sangen op
Snart vil vi synge af
Med en prop
I en fin galop

H. C. Lumbye
Champagnegaloppen
Her skal propperne helst springe på
det rigtige tidspunkt

En stor tak til Knud Palsbro for digtning og Thomas Sandberg for opførelsen!
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Vores gader er opkaldt efter danske komponister
Egentlig er det kun Nord-Syd-gaderne, der har komponistnavne, idet Øst-Vestgaderne Landskronagade og Kildevældsgade tydeligvis har deres navne på anden
måde.

Berggreensgade
Berggreensgade er navngivet efter komponisten Andreas Peter Berggreen, (180190). Han var elev af Weyse, og lærer for Heise og Gade. Han skrev blandt andet:
Vær velkommen Herrens år.

H. C. Lumbyes Gade
H. C. Lumbyes Gade er opkaldt efter Hans Christian Lumbye, 1810-74. Han har
blandt andet skrevet: Champagnegaloppen og Kjøbenhavns Jernbane Damp.

Heisesgade
Heisesgade er opkaldt efter Peter (Arnold) Heise 1830-79, elev af Berggreen og
vejledt af N. W. Gade. Han har blandt andet skrevet: Jylland mellem tvende have
og Det var en sommermorgen.

Hornemansgade
Hornemansgade er opkaldt efter komponisten Johan Ole Emil Horneman, 1809-70.
Han var elev af Kuhlau. Han har blandt andet komponeret: Dengang jeg drog
afsted (1848), - Grønne kranse, Natten breder sine vinger, Højt fra træets grønne
top (1848), Kongernes Konge.

Kuhlausgade
Kuhlausgade er opkaldt efter Friederich (Daniel Frederik Rudolph) Kuhlau, 17861832. Han har blandt andet skrevet: Herligt, en sommernat.

Niels. W. Gades Gade
Niels W. Gades Gade er opkaldt efter komponisten Niels Wilhelm Gade, 1817-90.
Han har bl.a. skrevet: På Sjølunds fagre sletter, Udrust dig helt fra Golgatha, Grøn
er vårens hæk.

Weysesgade
Weysesgade er opkaldt efter komponisten Christoph Ernst Friedrich Weyse 17741842. Han har blandt andet skrevet: Velkommen igen Guds engle små, Skønjomfru
luk dit vindue op, Hellige flamme, Lysets engel går med glans, Den signede dag
med fryd vi ser, Nu ringer alle klokker mod sky, Nu vågner alle guds fugle små, I
østen stiger solen op, Guds ske tak og lov, Kommer hid I piger små, Storken sidder
på bondens tag, Julen har bragt velsignet bud, Natten er så stille.
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