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Tale til sommerafslutning 
2010 

 
 
Velkommen på denne skønne sommerdag. 
 
Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er 
æresgæster i dag. 
Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og 
pårørende og til alle ansatte. 
 
10. klasserne er ikke med i dag. De holdt afslutning i går, 
hvor de fik deres afgangsbeviser. 
 
Inden talen til 9. årgang og uddeling af afgangsbeviser, 
skal vi sammen synge midsommersangen. 
Og Sanne vil synge for og Frederik vil spille til. 
 
 
MIDSOMMERSANGEN 
Vi elsker vort land, 
når den signede jul 
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje, 
når om våren hver fugl 
over mark, under strand 
lader stemmen til hilsende triller sig bøje, 
vi synger din lov over vej, over gade, 
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade, 
men den skønneste krans 
bli'r dog din sankte Hans, 
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade, 
men den skønneste krans 
bli'r dog din sankte Hans, 
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade. 
 
 
Vi elsker vort land, 
men ved midsommer mest, 
når hver sky over marken velsignelsen sender, 
når af blomster er flest, 
og når kvæget i spand, 
giver rigeligst gave til flittige hænder, 



 
- vi vil være ”verdens bedste skole” – for børn 

 

N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C 
tlf.: 8732 1999, fax: 8732 1991, kochs@kochs.dk, www.kochs.dk 

 

2 

når ikke vi pløjer og harver og tromler, 
når koen sin middag i kløveren gumler, 
da går ungdom til dans 
på dit bud sankte Hans 
ret som føllet og lammet der frit over engen sig tumler, 
da går ungdom til dans 
på dit bud sankte Hans 
ret som føllet og lammet der frit over engen sig tumler. 
 
 
Vi elsker vort land 
og med sværdet i hånd 
skal hver udenvælts fjende beredte os kende, 
men mod ufredens ånd 
over mark, under strand 
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde, 
hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde, 
dem vil vi fra livet med glædesblus holde, 
vi vil fred her til lands, 
sankte Hans, sankte Hans, 
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde, 
vi vil fred her til lands, 
sankte Hans, sankte Hans, 
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde. 
 
 
 
KÆRE 9. ÅRGANG 
 
For mange af jer er det 10. gang I sidder her på 
amfiscenen til en sommerafslutning og har sunget 
midsommersangen. 
 
Der er rigtig mange ting i løbet af det sidste år, hvor I har 
kunnet sige: det er 10. gang. 
10. gang I var med til skolens fødselsdag, 10. gang I var til 
juleafslutning i kirken, 10. gang I var til skolefest. 
For vi har rigtig mange traditioner på Kochs Skole.  
Dem har I lært at kende og de har været en del af jeres 
trygge skoleliv. 
 
Ind i mellem alle traditionerne har der været en hel del 
ukendt, en masse fornyelse, en masse udfordringer, valg 
der skulle træffes og forandringer I skulle være en del af. 
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Men de valg I har skullet træffe her på skolen, al fornyelse 
og forandring er sket i trygge rammer. 
I er fulgtes med jeres kammerater ind i det nye. 
 
Efter sommerferien skal I til at i gang med noget nyt, som I 
SELV har bestemt og hvor I ikke skal følges med alle 
kammeraterne. 
 
Det er spændende og jeg håber og tror I glæder jer. Men 
det er måske også en lille smule skræmmende. 
Både fordi I skal give slip på det kendte og i gang med 
noget nyt og ukendt.  
Men også fordi I selv har truffet valget. Et valg I ved kan få 
stor betydning for jeres liv. 
 
Og I vil komme til at stå foran rigtig mange 
betydningsfulde valg fremover. 
 
Jeg tror en del af jer kender den sang der hedder 
linedaner. 
Det er en sang der handler om at livet er lidt som at gå på 
line og at det kan være svært at turde vælge at tage det 
første skridt ud på linen. 
 
Men den handler også om at man skal gøre det.  
Når man står for enden af linen skal man turde træde 
derud.  
Turde vælge livet. 
 
Mange gange, når man står og skal vælge synes man det 
er svært. Og man har måske allermest lyst til at blive hvor 
man er, for at slippe for at vælge. 
 
Men I skal huske på, at hvis I vælger at blive stående hvor 
I er, er det også et valg. 
Og det er ofte dét valg man fortryder allermest. 
 
Sangen fortæller også, at livet ikke kun er let.  
Det kan gøre ondt. Men sådan er livet.  
Og det må heller ikke afholde jer fra at træde ud i det. 
Som der står i sangen: De stærkeste rødder har træer i 
blæst. 
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Det er en rigtig fin tekst –og en rigtig fin melodi, som jeg 
gerne vil have vi synger sammen inden jeg taler videre. 
Jeg ved ikke hvor mange der kender den, men jeg har 
fået Frederik til at spille og Sanne til at synge for. 
 
Der er så mange vers at jeg tror at de der ikke kender den 
lærer den undervejs. 
Prøv at følge godt med i teksten. 
 
 
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 
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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 
 
 
 
 
Følge hjertet. Sige ja og nej 
Gid du aldrig mister modet.  
Og lader det onde uimodsagt. 
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Når jeg synes denne sang er så fin, er det fordi den 
beskriver hvordan vi alle sammen, med hver vores 
balancestang i form af forudsætninger og drømme kan 
balancere på linen sådan som VI vil. 
Eller vælge og hoppe ned og danse ved siden af. 
Det vigtige er, at vi træder ud og står ved hvem vi er. 
 
Og sangen minder os også om, at vi er én i blandt andre. 
At vores linedans ligesom alle andre danse er meget 
bedre, når vi har nogen at danse med. 
 
Og jeg håber I går fra Kochs Skole, -ikke kun med en 
masse kompetencer, men også med  en evne og vilje til 
at bruge jeres kompetencer til glæde for andre og for 
fællesskabet. 
Det er vigtigt at vide, at hvis man har brug for en hånd at 
holde i, når man går ud på linen. Så er den der. 
 
Jeg har set jeres afgangsbeviser og læst alle udtalelser i 
gennem. 
Og blev rigtig glad da jeg sad og læste dem. 
Dels pga de flotte prøveresultater. 
Men især fordi jeg rigtig mange gange i udtalelserne 
læste: god kammerat, bidrager til fællesskabet, 
engageret, glad, hjælpsom, imødekommende. 
Ting der er mindst ligeså vigtige som de fine resultater, der 
står på afgangsbeviset. 
 
Så I kan trygt bevæge jer ud på linen. 
Jeg håber at Kochs Skole, udover alle kompetencerne, 
har givet jer det selvværd der gør, at I har mod til at 
træde derud. 
Mod til at vælge livet. Det liv som I har lyst til at leve. 
 
Men allerførst skal I en tur ned af den røde løber og have 
overrakt jeres afgangsbeviser, udtalelsen og et Kochs 
smykke til minde om det, der forhåbentlig har været 
verdens bedste skole for jer. 
 
Og traditionen tro vil jeg rigtig gerne have jeres lærere og 
0. klasse der ligesom jeg står her for allerførste gang til at 
hjælpe med at overrække afgangsbeviserne. 
 
Overrækkelse 
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Hjertelig tillykke. Og held og lykke på linen. 
 
Jeg synes vi skal udbringe et leve for afgangseleverne. 
 
9. årgang længe leve…..  
 
Inden vi slutter skal vi også sige farvel til nogle andre.  
Der er nogle elever flytter skole, tager på efterskole el. lign. 
Håber også I har fået en masse med jer fra Kochs Skole. 
Held og lykke til jer også. 
 
Når vi har sunget den sidste sang vil der være en 
reception for 9. klasse, deres forældre og lærere i 10. 
klasses fællesrum. 
Jeg ved at nogle af jer var kede af at det ikke var Stig, der 
skulle tage afsked med jer i dag. 
Men jeg har inviteret ham og han vil komme med op til 
receptionen, så I kan få sagt ordentligt farvel til ham. 
 
Til allersidst vil jeg gerne sige rigtig mange tak for hjælpen i 
dag til 8. klasse for hjælp m receptionen, til Sanne og 
Frederik for musikken og til Asger, Holger og pedellerne 
der har stillet op. 
 
Traditionen tro skal vi slutte med at synge ALLE BØRN HAR 
RET. 
 
 
ALLE BØRN HAR RET 
Alle børn har ret 
til at vokse op i fred 
Alle børn har ret 
til et liv i kærlighed 
Kunne bo hos sin familie 
et sted der er trygt og rart 
Alle børn har ret 
til at få den bedste start 
 
For os kan verden ikke bare glemme 
vi er børn og vi har hver vores egen stemme 
Alle børn har ret 
til at få den bedste start 
Alle børn har ret 
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til at få den bedste start 
 
Alle børn har ret 
til at ha' det lige godt 
Alle børn har ret 
til at få del i stort og småt 
Intet barn behøver at sulte 
intet barn skal stå for skud 
Alle børn har ret 
til at se forskellige ud 
 
For os kan verden ikke bare glemme .... 
 
Alle børn har ret 
til at lære om vor jord 
Alle børn har ret 
til at høre hvad andre tror 
Om mennesker i andre lande 
og vide hvad som sker 
Alle børn har ret 
til at lære endnu mer' 
 
For os kan verden ikke bare glemme .... 
 
 
 
Tusind tak til alle for i år.  
Held og lykke til jer der skal videre. 
Og på gensyn d. 9. august til alle I andre. 
 
Rigtig god sommer . 
 


