
 
Hyltekorets sommerkoncert er en tradition. 
 
Koret har afholdt sommerkoncert i Hyltebjerg Kirke næsten hvert år siden 1991. 
Oftest i begyndelsen af juni måned – en rigtig Vanløse tradition 
 
De sidste 2 år har vi måttet aflyse sommerkoncerten pga. Corona. 
Og i marts 2022 brændte Hyltebjerg Kirke – en stor sorg for koret, som har haft 
”hjem” i Hyltebjerg Kirke i 30 år.   
Efter branden tilbød Vanløse Kirke, at vi kunne øve og afholde koncert i Vanløse Kirke 
– så traditionen kan fortsætte.   STOR TAK TIL VANLØSE KIRKE. 
 
 
 
 

 

 

Om Hyltekoret 
 

Hyltekoret synger et bredt repertoire, fra 
viser og sange til pop og klassisk. Koret 
synger fortrinsvis flerstemmige 
arrangementer for blandet kor.  
 
Yderligere information kan læses på 
www.hyltekoret.dk  
Hvis du måske kunne tænke dig at være 
med i koret, kan du sende en email til 
hyltekor@gmail.com eller kontakte Ole 
Jørgensen. 
 
 
 
Ole Jørgensen kan kontaktes på: 
 
Telefon:           5194 7922 
e-mail:            olejay@gmail.com 
eller via:          korsang.dk 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har haft stor glæde ved at lære at synge de udvalgte sange – og håber, at I også 
vil få glæde af at lytte til dem. 
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FÆLLES SANG: 

 
 
 
 

Se det summer af sol over Engen 
Stephen Foster,  Holger Drachmann (ca. 1903) 

 
 
 

           1.  Se, det summer af sol over engen, 
honningbien vil fylde sin kurv, 
og der pusles ved bordet og sengen 
af den fattigste sisken og spurv; 
og der jubles hele dagen, 
men mod kvælden bli'r alting så tyst, 
våren synger sin sang, det er sagen, 
og mit hjerte bli'r voks i mit bryst. 
 

 

           2.  Der er sølvklang i majbækkens vove, 
gyldent skær gennem aftenen lang, 
hver en grøft bliver blomstrende skove 
langs den kornrige, bølgende vang: 
disse bølger, o de stiger 
med min sjæl over solskyens rand - 
rundt i verden er dejlige riger, 
ingen vår som en maj i vort land! 

 
 
 
 

 
I oversigten over koncertens 
sange er komponisten nævnt 
først, derefter tekstforfatteren. 
 
Alle kor arrangementer 
(undtaget til fælles sangene) 
er lavet af Ole Jørgensen 

 

 

 
Program for sommerkoncerten 

30. maj 2022 
 
 

Herligt en Sommernat 
Fr Kuhlau, J.L.Heiberg, (Elverhøj 1828) arr. Ole Jørgensen 

 
Jeg ved en Lærkerede 

Carl Nielsen (1924), Harald Bergstedt, arr. Ole Jørgensen 
 

Cabaret 
John Cander, Fred Ebb, arr. Ole Jørgensen 

 
Dream a little Dream of Me 

W. Schwandt, F. Andree 
 
 

Happy Days are here Again 
Milton Ager (1929), Jack Yellen 

 
Lätt som en Sommerfjäril 

Benny Anderson & Björn Ulvaeus 
 

Mr. Sandman 
Pat Ballard, arr. Ole Jørgensen 

 
Kärlekens Tid 

Benny Anderson, Ylva Eggehorn,  arr. Ole Jørgensen 
 
 

Fællessang:  ”Se det summer af sol over Engen” 
 
 

Stjernefart 
Shu-bi-dua 

 
Disco Tango 

Tommy Seebach, Keld Heick 
 

Rør ved mig  (Eres Tu) 
Juan Carlos Elderon, Victor Skaarup 

 
Fald min Engel 

Steffen Brandt 
 

 


