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Melodi: Herlig er sommernatten…….. 

 

”Broksø” vi mødes hos dig igen, 

du ved jo at vi kommer. 

Glæden den vokser hos os hver gang, 

på dig vi sætter pris. 

I syvogfirs blev du vores ven, 

vi mødes nu hver sommer. 

Derfor skal du have denne sang, 

på bedste Venstre vis. 

I atten-ni-og-fyrre, 

lod det sig første gang gøre. 

Monrad og Lehmann de sammen skrev, 

det som der til vores grundlov blev. 

og femte juni blev clearet, 

pennen blev sat til papiret. 

Fredrik den syv’ne han flot underskrev, 

grundlovsdag det blev. 

 

”Broksø” du trækker det ganske land, 

på kendte det ej skorter. 

Jacob og Erling på bedste vis, 

Linea hun er go’, 

Støjberg, Niels Anker samt Ellemann, 

Fru Boel og Bertel Haarder. 

Birthe Rønn Hornbech, Fru Lykke Friis, 

samt statsminister Fogh. 

Du vores medlemmer frister, 

hver gang der kommer ministre. 

At trække kendte er din metier, 

alt fra Lars Lykke til Devantier. 

Emnerne har været mange, 

fra beslutningers gange. 

Lykke og Støjberg, det er meget nemt, 

snart der er de glemt. 

  



 

 

 

Valget gav Venstre et yngre look, 

Süleyman, Kenneth, Stine. 

Nu skal I lære en masse ting, 

om politik så god. 

Ja svømmehallen fik straks et hug, 

den pris hvad skal det ligne? 

Skolerne der skal I nu omkring, 

er det en gavebod? 
Gruppe formand nu en kvinde,     

som flokken sammen skal binde. 

Kirsten bevared’ sin position, 

og hun står op i vor region. 

Niels, Elmer, Otto og Søren, 

skred stille ja ud af døren, 

efter en tjeneste der var så lang, 

det er verdens gang. 

 

”Broksø” du står her til evig tid, 

og af din storhed øser. 

glæde, bekymring, er livets gang 

som du må lytte til. 

Og der bli’r mere politisk strid, 

som vi helt sikkert løser, 

i Venstre har vi en fælles trang 

fremgang er det vi vil. 

Broksø hos dig Venstre finder, 

stærke og gode værtinder. 

Som altid byder velkommen her, 

 tak skal der lyde fra hver især. 

Det er hvor Venstrefolk mødes, 

nye ideer de fødes. 

Og vores grundlov skal holdes i hævd, 

ellers går det skævt. 

 

 

 


