
PROGRAM 
Dimission Aarhus Domkirke, 28. juni 2019, kl. 15.00

• Velkomst ved udviklingschef Kasper Lynge,  
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

• Hilsen fra Aarhus Domkirke ved studenterpræst Kirstine Hansen

• Tale ved CEO Carsten Orth Gaarn-Larsen, CLEAN

• Musikalsk underholdning ved Kim Sjøgren

• Tale ved udviklingschef Kasper Lynge

• Tale ved formand for Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus,   
Lasse Louis Svendsen

• Fortsættelse af musikalsk underholdning 

• Afsluttende bemærkninger ved udviklingschef Kasper Lynge

• Fællessang ”De smukke unge mennesker” 
 

Retningsvise receptioner på Navitas:

Bygnings- og Bygningsdesigningeniører:                              
Auditoriet 00.117 - lykønskning
Foyeren 01.080 – reception

Elektronik- og Elektrisk energiteknologiingeniører:   
Kantinen 01.053 – lykønskning samt reception

IKT-ingeniører:                                                                                                            
Kantinen 01.053 – lykønskning samt reception

Sundhedsteknologiingeniører:         
Kantinen 01.053 – lykønskning samt reception
                      
Bioteknologi- og Kemiingeniører:         
Kantinen 01.053 – lykønskning samt reception
 
Maskinteknikingeniører:                      
Projekthallen 00.034 og 00.037 - lykønskning samt reception 

 

De kom flyvende med storken
til dette gudsforladte sted
fra alle fire verdenshjørner
hvis vi tar det hele med

og nu er de blevet voksne
ligner ikke mer sig selv
stemmerne er forandret - men
vi kender dem alligevel

Åh de smukke unge mennesker
pludselig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag
hva det er de vil med livet
det ka kun de selv forstå
åh de smukke unge mennesker
gid de længe leve må

Der var nogen som blev tilbedt
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed

Åh de smutter før man ved det
pludselig er de stukket af
som legesyge sommer fugle
den allerførste sommerdag
hva det er de vil med livet
det ka kun de selv forstå
åh de smukke unge mennesker
gid de længe leve må

Der var nogen som blev elsket
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed
hva det er de vil med livet
det ka kun de selv forstå
åh de smukke unge mennesker
gid de længe leve må

De smukke unge mennesker  
Af Kim Larsen



DE RETNINGSVISE RECEPTIONER AFHOLDES:

Bygningsdesign- og Bygningsingeniører 
     Auditoriet  00.117 - lykønskning 
     Foyeren 01.080 - reception

Elektronik- og Elektrisk energiteknologiingeniører  
     Kantinen 01.053 - lykønskning samt reception 

IKT-ingeniører 
     Kantinen 01.053 - lykønskning samt reception 

Sundhedsteknologiingeniører 
     Kantinen 01.053 - lykønskning samt reception 

Maskinteknikingeniører 
     Projekthallen 00.034 og 00.037 - lykønskning samt reception  

Bioteknologi- og Kemiingeniører 
     Kantinen 01.053 - lykønskning samt reception 
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