Voldum Musikvideo
Voldum – hele pakken – hele livet
Lyric:
Hey, hvor er du på vej hen?
Ta' nu med os gennem Voldum en tur
På pletten li' midt i Danmark
Århus mod syd og Randers mod nord
Kirken er krydsets nerve
Sang og musik og vandring m.m.
Læger kan tjekke sundhed
Temperatur'n ta's på by'n lige her!
Bro:
Sidder du i saksen
Vi reder dine hårdknuder her
På plejehjemmet hygges
I Voldum er der plads til enhver
Omkv.:
Kom med os kom med os til Voldum
Se på os! hør - hvad vi synger om
I skal ikke ta' det for givet
At vi har hele pakken hele livet.
En gruppe børn der leger
Solstrejf på kinden -- vil du være min ven?
Afsættet tages i dagplejer
Så børnehave og friskol' såmænd
Købmanden byen samler
Her kan vi handle og få os en snak
Vi tænker stort med parken
Kunsten, kultur og natur' går i hak

Bro:
Næste stop er hallen
Løbe, hoppe, spinne og træne med stil
Får du ondt i ballen
Klarer "sundhedsteamet" det med et smil
Omkv.:
Kom med os kom med os til Voldum
Se på os! hør - hvad vi synger om
I skal ikke ta' det for givet
At vi har hele pakken hele livet.
C-stykke:
Vi møder op
i samlet trop
så spilles kampen

en fest kan kør'
med højt humør
nu stiger dampen!
Der bygges nyt
Der bygges om
Nu skal du høre
Intet er svært
Håndværk er nært
Kom lad os køre
(Ml. spil) evt. med billeder af MC
Hamlet og Shakespeare får baghjul
Scenen er åben --to be or not
Frø spirer frem fra skjulet
Pige træd varsomt for scenen er HOT
Rap:
Her i Voldum har vi det fedt
Ikk så meget larm dog stadig en fest
Vi står sammen styrker hinanden
I alle projekter får vi sved på panden
Vi ligger tæt på alle ting
Vi kan komme derhen hvor vi ve'
Tager enten cykel, bus eller bil
Uanset hva' kommer vi med stil
De unge, de sunde, de knap så dumme med
pengepunge der så tunge
Vi flakker rundt i Voldum
Hip hurra vi ka' det bar'
Dilettanterne står for de årlige show
Revy, kabaret giver byen flow
Det fedt i Voldum der er noget om snakken
Hele livet har vi hele pakken
Omkv.:
Kom med os kom med os til Voldum
Se på os! hør - hvad vi synger om
I skal ikke ta' det for givet
At vi har hele pakken hele livet.
Kom med os kom med os til Voldum
Se på os! hør - hvad vi synger om
I skal ikke ta' det for givet
At vi har hele pakken hele livet.
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