
DEN BLOMSTERTID NU KOMMER  
 
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor 
Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror 
Med blid och livlig värma till allt som varit dött 
Sig solens strålar närma och allt blir återfött 

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd 
De rika örtesängar och lundens gröna träd 
De skola oss påminna Guds godhets rikedom 
Att vi den nåd besinna som räcker året om 

EN VÄNLIG GRÖNSKAS 
RIKA DRÄKT 
 

En vänlig grönskas rika dräkt 
har smyckat dal och ängar 
Nu smeker vindens ljumma fläkt 
de fagra örtesängar 
Och solens ljus och lundens sus 
och vågens sorl bland viden 
Förkunna sommartiden 

Stordammens 

sommaravslutning 

för år 6-8  

2016 



               Program 

 
 Cilla hälsar alla välkomna 

 

 Alla sjunger ”Nu grönskar det” tillsammans 

 

 Rektor Gabriella håller avslutningstal 

 

 Alla sjunger ”Sommaren är kort” tillsammans 

 

 Utdelning av matvärdsstipendier 

 

 Alla sjunger ”En vänlig grönskas rika dräkt” tillsam-

mans 

 

 Utdelning av kamratstipendier 

 

 Alla sjunger “Den blomstertid” tillsammans 

 

 

 

Klasserna går till sina klassrum för betygsutdelning när 

avslutningen är slut 

 

Höstterminen börjar 17/8 klockan 10:00 för år 7-9. 

Sommaren är kort 

Vers 1: 

Inte ett moln så långt ögat kan nå,  Inte en droppe regn på flera dar. 

Med en glass i min mun och i sandaler av plast  

Går jag i solen och tänker på dig. Ljusblåa dagar segla förbi. 

 

Refräng:  

Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Men nu är den här, så ta 

för dig solen skiner i dag.  Hösten kommer snart, det går med vin-

dens fart,  Så lyssna på mig: solen skiner kanske bara idag.  

 

Vers 2:  

Vattnet är varmt och luften står still, Jag sitter i skuggan, läser går-

dagens blad. Snart är det dags för ett dopp i det blå, Få bort sanden 

mellan tårna, och svalka min kropp 

 

Refräng:  

Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Men nu är den här, så ta 

för dig solen skiner i dag. Hösten kommer snart, det går med vin-

dens fart, Så lyssna på mig: solen skiner kanske bara idag.  

Nu grönskar det 
Nu grönskar det i dalens famn nu doftar äng och lid.  

Kom med, kom med på vandringsfärd i vårens glada tid!  

Var dag är som en gyllneskål till brädden fylld med vin.  

Så drick min vän drick sol och doft ty dagen den är din! 

 

Lång bort från stadens gråa hus vi glatt vår kosa styr.  

Och följer vägens vita band mot ljusa äventyr.  

Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom  

som gror och sjuder överallt där våren går i blom! 


