
 

 

1. Historisk’ forening er nu jubilar, 

en vise er skrevet, og den er nu klar. 

Halvtreds år vi fejrer med festen i dag, 

og vi er nu samlet i festligt et lag. 

 

2. Ja, i vores ”esse” vi har mange jern, 

men nye projekter, dem prøver vi gern’. 

I ”Små Nyt” kan læses om, hvad der nu sker, 

i Årsberetningen, der står endnu mer’. 

 

3. Vi har skønne marker og gravhøj og eng, 

i Ledøje-Smørum vi ser os omkring. 

Den frugtbare jord har værdier li’som guld, 

og rigdomme vokser i sorten muld. 

 

4. Den tolvte der holder vi ”lidt sus og dus”, 

”Den gamle skole” har stort åbent hus. 

Ja, alle må komme – man let kan det find’, 

vi håber blot på mangt en ny meldes ind. 

 

5. O, Ledøje-Smørum, det var bondeland, 

i dag bor der næppe blot een bondemand. 

På marker og enge står husene tæt, 

på hver en parcel finder man internet. 

 

 

 

6. Vi just har markeret historisk en dag, 

ja, det var i maj – det med ”Svenskernes Slag”, 

i fordums tid bønder fra Smørum vandt sejr, 

da de trængte helt ind i svenskernes lejr. 

 

7. Virus Covid-nitten gjord’ livet ret svært, 

foreningsprogrammet blev imaginært. 

Med mundbind og afspritning gik det sin gang, 

men Corona-tiden, den var alt for lang. 

 

8. Som rejsebureau har vi brandet os selv, 

med fly og med bus sa’ vi Smørum farvel. 

Med stor interesse blev pladserne besat, 

og planlægningen, den gik bare så glat. 

 

9. Foreningens formål er godt og solidt, 

kulturen lokalt gerne må drives vidt, 

blandt andet museet – det glemmer vi jo ej, 

det hører jo til på den palm’strø’de vej. 

 

10. Vi har næsten sjunget i helt et kvarter, 

nu venter vi spændt på, hvad ellers der sker. 

Hvis vi havde horn, vil’ vi stoppe med et trut, 

nu slutter vi af med en KÆMPE SALUT. 

Kurt V. Hansen, 2022  
 


