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Vær velkommen, Herrens år (Nytår)
1
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
2
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud! lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
3
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
4
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
N.F.S. Grundtvig 1849.
Mel.: A.P. Berggreen 1852

Der er et yndigt land
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823
Melodi: H. E. Krøyer, 1835

I Danmark er jeg født
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!
Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuld månen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Danebrogen vajer, Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!
Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag,
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder,
Gud giv dig fremtid. som han gav dig minder!
Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!
Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne ø'r, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

H. C Andersen / Poul Shierbeck

Regnvejrsdag i november
Jeg vil male dagen blå
med en solskinsstribe på
vælge lyset frem for skyggen
gi' mig selvet puf i ryggen
tro på alting, selv på lykken
jeg vil male dagen blå.

Jeg vil male dagen hvid
nu hvor det er ulvetid
købe franske anemoner
for de sidste tyve kroner
lytte til Vivaldis toner
jeg vil male dagen hvid.

Jeg vil male dagen gul
solen som en sommerfugl
sætter sig på mine hænder
alle regnvejrsdage ender
der står 'maj' på min
kaldender
jeg vil male dagen gul.

Jeg vil male dagen lys
strege ud og sætte kryds
jeg har tusind ting at gøre
klokken elleve-femogfyrre
blev november hængt til tørre
jeg vil male dagen lys.

Jeg vil male dagen rød
med den sidste roses glød
jeg vil plukke kantareller
løvetand og brændenælder
leve i det nu, der gælder
jeg vil male dagen rød.

Melodi: Pia Raug - Tekst: Ebba
Munk Pedersen

Jeg vil male dagen grøn
dyb og kølig - flaskegrøn
sætte tændte lys i stager
glemme rynker, dobbelthager
håbe på mit spejl bedrager
jeg vil male dagen grøn.

Vennesangen
Jeg elsker at sidde alene,
og drømme og fantasere,
men har jeg været længe nok
alene,
vil jeg ikke være alene mere,
så er det godt at ha' en rigtig ven,
og ha' nogen at snakke med igen.
En man kan dele sine drømme
med,
lege eller danse eller svømme
med,
det er rart at være alene-men
det er bedst at ha' en ven.
Det er dejligt at vandre alene,
og kigge på blomster og bier,
og på fugle, der sidder på grene,
men så er der noget i mig der siger:
Nu er det godt at ha' en rigtig ven.
og ha' nogen at snakke med igen.
Enten en med bukser eller kjole
på,
bare det er en man kan stole på.
Det er rart at være alene- men
det er bedst at ha' en ven.

Jeg tænker hemmelige tanker,
som andre slet ikke aner,
For kun en ven skal man fortælle,
sine hemmelige planer.
Så er det godt at ha' en rigtig ven,
og ha' nogen at betro sig til igen.
Du kan være tynd eller tem'lig fed,
bare du kan holde på en
hemmelighed.
Det er rart at være alene-men
det er bedst at ha' en ven.
Jeg elsker at lege alene,
og tegne og modellere,
men har jeg leget længe nok alene,
så vil jeg ikke lege alene mere.
Så er det godt at ha' en rigtig ven,
og ha' nogen at lege med igen.
En man kan hoppe eller gynge
med,
en man kan grine eller synge med.
Det er rart at være alene-men
det er bedst at ha' en ven!
Ja, det er bedst at ha´ en ven.

P.Dissing, E.Madsen, Benny Andersen

Jim og jeg var venner alle dage
Jim og jeg var venner alle dage,
lige fra dengang vi i vuggen lå.
Jim han havde aldrig grund til klage
altid heldig, altid ovenpå.
Lykkelige Jim, uheldig det var jeg,
lykkelige Jim, hvor jeg misunder. dig.
Jim og jeg var skudt i samme pige,
Jim fik pigens ja, og jeg fik nej.
Jim var smuk: behøver jeg at sige,
at det skønne aldrig trykked mig.
Lykkelige Jim, uheldig det var jeg,
lykkelige Jim, hvor jeg misunder dig.
Jim blev syg, og Jim gik hen og døde,
kun en enke efterlod han sig.
Jim nu hviler under roser røde.
Jimses enke er nu gift med mig.
Lykkelige Jim, uheldig det var jeg,
lykkelige Jim, hvor jeg misunder dig.
Olfert Jespersen.

Skuld gammel venskab
Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fræ wor mind?
Skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng
sind?
De skjønne ungdomsdaw, åja,
de daw så swær å find!
Vi' el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!
Og gi så kuns de glajs en top
og vend en med di kaw'.
Vi' et ta ino en jenle kop
for dem swunden gammel daw.
De skjønne ungdomsdaw, åja,
de daw så swær å find!
Vi' el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!
Vi tow - hwor hår vi rend omkap
i' æ grønn så manne gång!
Men al den trawen verden rundt
hår nu gjord æ bjenn lidt tång.
De skjønne ungdomsdaw, åja,
de daw så swær å find!
Vi' el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!

Vi wojed sammel i æ bæk
fræ gry te høns war ind.
Så kam den haw og skil wos ad.
Å, hvor er æ læng, læng sind!
De skjønne ungdomsdaw, åja,
de daw så swær å find!
Vi' el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!
Der er mi hånd, do gamle swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er æ skjøn å find en ven,
en håj mist for læng, læng sind!
De skjønne ungdomsdaw, åja,
de daw så swær å find!
Vi' el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!
Skotsk folkemelodi –
Tekst: Jeppe Aakjær
Oprindelig en engelsk folkesang fra
1500-tallet, 'Auld Lang Syne',
nedskrevet af Robert Burns i 1788.
Jeppe Aakjær oversatte sangen til
dansk i 1927 i digtsamlingen 'Under
Aftenstjærnen'.

Så længe skuden kan gå
1.
Så længe skuden kan gå,
så længe hjertet kan slå,
så længe solen den glitrer
på bølgerne blå,
er der så mer' du vil nå?
Nej, prøv engang at forstå,
at der er mange,
som aldrig et lysglimt kan få.
Og hvem har sagt,
du må ta' det for givet,
at der for dig kun er lykke i livet?
Hver gang en dag den er endt,
og du ser stjernerne tændt,
så tak for alle de dejlige ting,
der er hændt.
Ja, hvem har sagt,
netop du ska' ku' høre og se,
høre bølgernes brus
og kunne synge.
Og hvem har sagt,
netop du sku' ku' juble og le,
og som fuglen på bølgerne gynge.

2.
Og syn's du vagten er lang,
så lyt til natvindens sang,
og husk at snart klemter
klokken for dig:
ding-ding-dang.
Så længe skuden kan gå,
så længe hjertet kan slå,
så længe solen den glitrer
på bølgerne blå,
så har du slet ingen grund
til at klage,
husk denne dag
vender aldrig tilbage.
Fang hele stemningen ind,
og lad den fylde dit sind,
imens vi danser og drømmer
med kind imod kind.
Det er et tindrende held,
at vi lever, min ven,
og kan danse til skønne melodier.
Lad pengene si' e farvel,
vi har livet igen,
og det byder på andre værdier.
Du har syn, du har sans,
klar din hverdag med glans,
ta' et kys eller to i en dårende dans.
Så længe skuden kan gå,
så længe hjertet kan slå,
så længe solen den glitrer
på bølgerne blå.
Melodi: Evert Taube - Dansk tekst:
Otto Leisner

Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes
Ofte er det kun en ganske lille ting,
ingen lægger mærke til, der sætter det i sving,
et tilfældigt strejf af en hånd knytter hjertemes bånd.
Spø'r jeg nu mig selv, hvorfor det just blev dig,
aner jeg det ikke, og jeg husker heller ej,
hvad mit liv var værd, før du kom, nu, nu er det kun som om:
Jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes,
og sværmet for din stemmes dybe klang.
Hvor findes en beundring som en kvindes,
der elsker en for allerførste gang?
Mit hjerte danser, så det burde bindes,
det flyver ud mod verden i en sang,
og ingen sang kan juble som en kvindes,
der elsker en for allerførste gang.
Har verden overho'det set din lige?
Det går i alt fald over min forstand,
jeg er jo kun en lille hverdagspige,
og du er jordens drabeligste mand!
Jeg vil gi' dig alt det dejligste, der findes
og gætte dine ønsker dagen lang,
ingen hænder er så ødsle som en kvindes,
der elsker en for allerførste gang.
Melodi: Kai Normann Andersen - Tekst: Mogens Dam
Sunget af Marguerite Viby ifilmen 'Mille, Marie og mig' 1937.

De nære ting
Dit sind flyver altid så viden omkring,
det er, som du glemmer de nære ting.
Du drømmer om lande i syd og mod nord
og ser ikke skønheden, hvor du bor.
Du synes din dag er så kedelig grå.
Hvad er det, du søger, hvad venter du på.
Når aldrig du under dig rist eller ro,
kan ingenting blomstre, og intet gro.
Gå ind i din stue, om end den er trang
og hør, hvor den nynner en stille sang.
Den rummer dog ting, som dit hjerte har kær,
du ved bare ikke, hvad de er værd.
Den lykke, du søger bag blånende fjeld,
den har du måske altid ejet selv.
Hold op med at jage i hvileløs ring
og lær blot at elske de nære ting.
Melodi: Kurt Foss/Reidar Bøe - Tekst: Aase Gjødsbøl Krogh

Tak for alt i det gamle år
Tak for alt i det gamle år,
og for hele din færd.
Tak fordi du forstod mig,
når jeg var modløs og tvær.
Nu når rådhusets klokker slår,
er en ny dag på vej.
Tak for alt i det gamle år,
tak for alt - tak for dig.
Kom lad os mindes året, der svandt,
nu da vi midnat runder.
Glem der var bitre timer iblandt,
husk kun de glade stunder.
Var jeg urimelig, ved jeg, min ven,
at du vil tilgi' igen.
Tak for alt i det gamle år,
og for hele din færd.
Tak fordi du forstod mig,
når jeg var modløs og tvær.
Nu når rådhusets klokker slår,
er en ny dag på vej.
Tak for alt i det gamle år,
tak for alt - tak for dig.
Alle de mange løfter jeg svor,
svigtede jeg, du kære.
Men jeg vil ikke bryde mit ord,
ikke i år - på ære!
Løfter er blevet en slidt melodi,
så jeg vil nøj's med at si':
Tak for alt i det gamle år ...
Melodi: Grete Walter –
Tekst: Claus WalterLanceret af Grete Walter i 1953.
GODT NYTÅR!

