MANDAG DEN 30.9 TIL SØNDAG DEN 6. OKTOBER
Brofestsangen, melodi: fra Engeland til Skotland
- Skrevet til fejringen af Kronprinsesse Marys Bro
1.
En bro så fin det har vi
jo netop fået nu
og åbningen var rigtig flot
og alting gik så godt.
Det var en glædens dag
som vi har ventet på.
Et meget stort tillykke
det må broen altså få.

4.
I Danmark er der broer,
og vej- tunneller fler
og skal vi mon betale
for at komme over dér?
Det skal vi ikke nej,
så hvorfor skal vi her
betale 14 kroner,
det skal bare laves om!

2.
En fest for Broen har vi
med alle og enhver
især det brune Egern
og den lille Hare dér.
Vi si´r velkommen nu
til vores fest i dag
Et meget stort tillykke
skal vor nye Bro nu ha´.

5.
Ved Vejle Fjord er broen
med udsigt også pæn
men skal vi så betale
for at komme over den.
Det skal vi ikke nej,
så hvorfor skal vi her
betale 14 kroner,
det skal bare laves om!

3.
Vi sidder her og spiser
med gæsterne som kom
de kørte over Broen,
som nok aldrig vil stå tom.
Men helle dusse da,
de skal betale ja,
betale 14 kroner,
det skal bare laves om!

6.
Og Lillebælt vi krydser
så tit som vi har lyst
og skal vi mon betale for
en tur fra kyst til kyst.
Det skal vi ikke nej,
så hvorfor skal vi her
betale 14 kroner,
det skal bare laves om!

7.
Måske en motorcykel
er løsningen på alt
for den skal ej betale
det er rigtig genialt.
Så gratis suser vi
på Broen ud og hjem
en løsning der er mulig
både nem og så bekvem.
8.
Men nu er vi jo sammen
og nyder vores mad
det er en rigtig glædens dag
hvor vi nu følges ad.
Et stort tillykke da
det skal vor Bro nu ha´
de 14 kroner sparer vi
jo nok en skønne dag.
- Lisbeth Lemmich

Kære alle
Tak fordi I er kommet i dag. Vi ønsker, at den nye forbindelse inspirerer til flere fællesskaber og
nye samarbejder, også på tværs af fjorden. Det starter med, at vi mødes i dag og resten af ugen
- og selvfølgelig i fremtiden.

Formand, Skibby Aktive for Fjordlandet

Frederikssund-visen, melodi: For alle de små blomster, der dog er til i år
- Skrevet til Frederikssunds 800 års fødselsdag.
Blandt skove, marker, strande, omkring den skønne fjord,
har fortids liv og levned givet fylde
og banet vejen frem, sat sig alle disse spor,
som i dag kan glædes ved og hylde.
Forstå vor egn og livet baglæns! – Dette perspektiv
skal bruges, når vi lever forlæns i vort fælles liv.
I Frederikssund
der har historien grund
med jættestuer, slotte, landsbykirker, sogn og by
og købstad, som er gammel og som også er så ny.
Her ligger stolte kirker. En krønike blev til
og gemt, mens adel, konge, kirke skændtes.
Her ligger smukke slotte, genfærd er på spil.
På vores egn kan alting jo forventes.
Her spilles jazz og rock på festival. Her synges kor.
Teater samler børn og voksne, og talenter gror.
I Frederikssund
der nyder vi hver stund,
hvor fællesskabets glæder samler os om stort og småt
og midt i en natur, som vi selv synes, er så flot.
På klostre var der munke og nonner – hver på sit,
men utugt bragte stederne til ende.
En bane med et tog gennem egnen var et skridt,
som snart blev stoppet, og det kan da hænde,
historiens gang var skæv i ny og næ – og lunefuld.
Men roser og en vingård trives smukt i egnens muld.
I Frederikssund
er læ og ly og lund.
Vi cykler, sejler, fisker, vandrer og vi går på jagt
og mødes om kultur og kunst – og sanser bliver vagt.
- Jette Fischer

