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Velkommen sang
Er alle kommet. ja de er.
de ligger her og svommer.
Er alle kommet, ja de er,
Go'-da, go'-da, go'-da.

Mon du bemrerket har
Mon du bemrerket har.
det, som pi loftet var.
Det var en krempeting,
der cykled' rundt omkring.
Det var en elefant,
den var si elegant.
Den ha'de en hale her,
og 'n endnu lrengere der.

Med hrenderne si'r vi klap. klap. klao :
Med hrenderne si'r vi klap, klap, klap.
Med fsddeme si'r vi tramp, tramp, tramp.
At du m5, huske pAL..
Sidan skal en polka gi.
Tra la la la la la la la la la
tralala la la la
tralala la la la

I en skov en hytte li
I en skov en hytte li
nissen gennem ruden s6.
Haren kom pi lette ti,
bankede derpi.
Nisse, hjalp mig i min nod,
skyder jreg'ren er jeg dod.
Lille hare kom herind,
rrek mig poten din.

Jeg'ren kom til hytten hen.
Sig mig nisse lil le ven,
har du set en hare fin,
Her pi marken din.
Nej Hr, Jrger har jeg ej,
gi du blot igen din vej.
J reg'ren vendte sig og gik
haren ej han fik.

Du skel klappe hvis du er i godt humsr
:i: Du skal klappe hr is du er i godt humor. :/:
Du skal klappe hele dagen, si det hsres helt til Skagen.
Du skal klappe hvis du er i godt humsr. (klap, klap)

:/: Du skal trampe hvis du er i godt humsr. :/:
Du skal trampe hele dagen, si det hsres helt til Skagen.
Du skal trampe hvis du er i godt humsr (tramp, tramp)

Den Lille Undulat!
Jeg er en lille undulat
jeg har si ondt i min mave
for dem jeg bor hos, ja dem jeg bor hos
de er si nrerig

De gi'r mig sild hver eneste dag
og det vil jeg ikke ha
for jeg vil hellere, ju jeg vil hellere
ha' coca cola og is.

Nu skal vi ha'en tosset
sang:
Nu skal vi ha' en tosset sang,
en tosset sang, en tosset sang,
Nu skal vi ha' en tosset sang,
hvor alle kan vare med.

Holde i henderne
holde pi n&serne

Jeg har en gammel tante
Jeg har en gammel tante,
en tante Musika,
og nir hun gir pi gaden
jeg aber hende af.
og sidan svinger hatten,
og hatten svinger sAd'n.
Og sidan svinger hatten
og hatten svinger sAd'n.
(tasken, tanten o.s.v )

Jeg har en gammel tante,
en tante Musika,
og nir hun gir pi gaden
jeg aber hende af.
og sidan svinger kjolen,
og kjolen svinger sid'n.
Og sidan svinger kjolen
og kjolen svinger sid'n.



Bager Bruun
Bager Bruun han bager boller
bager boller, bager brod
han fir mel pi sine fingre
og han's nase den er rsd

Tinge-lingeJater
Tinge-linge-later, tinsoldater
Blymatroser, Bum- bum- bum.
Se til hojre, se til venstre,
hele regimentet drejer om.

Nu er klokken blevet mange,
nu mi vi se at komme hjem.
Ellers bli 'r vor moder bange,
hele regimentet om igen.

Heksemutter!
Heksemutter lod en tudse
riste som en ren karudse
rimme-rum, rimme-rum
ragiringe, uhm uhm uhm.

Ture-lure lo af lykke
for hun fik et rumpestykke
rimme-rum, rimme-rum
rog i ringe, uhm uhm uhm.

Trolle-rolle gred af harme
han fik kun de ridne tarme
rimme-rum, rimme-rum
rog i ringe, uhm uhm uhm

Tokke-nokke komfor silde
han fik lamperog ved gukde
rimme-rum, rimme-rum
ragiringe, uhm uhm uhm.

Her er hojre
Her er hojre, her er venstre
her er maven stor og rund.
Her er hoved, hvor du finder
ajne - arer - n&se - mund.

Omme bag pi sidder ryggen,
og niLr ryggen den er slut
Sidder der min lil le numse,
som kan sli en ordenlig prut.

Jens p'sens ko
Jens P'sens ko den har horn,
og ben den kan gi med pi
jorden.
Ogsi har den hale
med sl6'r den smrek !
Ogsijagerden fluerne
vrek!!

Ved du si hvad den kan
Den ka'gi'mrelk i en spand,
ogsi kan den brsle og stange
og glo
ja, det er en sprendende ko
kan du tro - Muh

Ud i det bli med bumletoget.
Ud i det blA med bumletoset"
nu skal vi afsted.
Ud i det bl6 med bumletoset.
vil du vrre med?
Hrng bare p6!
Sig ikke nej !
Nu korer toget!
Vi er pi vej !
Hej !

Preretrcet
I haven stiir et pnrettn,
hvor fuglene, de soger lre.
En dejlig rede bygger de,
og sover lunt og trygt deri.

MEN, hor nu, hvad der sker en nat -
fra stalden lister hussets kat -
forskrekker fuglemor og far
hvor godt at fugle vinger har.

ttFrugtmandtt

Vandmand - kom inden for - Vandmand - kom inden for -
har du noget vand med til mig i dag - tak skal du ha'

Boldemand - kom inden for - Boldemand - kom inden for
har du nogle bolde med til mig i dag - tak skal du ha'

To skridt til hsire
To skridt til hojre, og to skridt til venstre,
Arme boj og Arme strak
og klappe, klappe, klap.
Op pi treerne, ned i knreerne,
knre og mave, bryst og pande ,
klappe, klappe, klap

Farvel sang
Ore. nese. sut
Svomning det er slut
Oje- pande- hage
der ikke mer'tilbage
Ha' det godt min ven!
Vi ses jo snart igen.

Du er kun en lille en
Du er kun en lille en,
og du har si korte ben
men du vokser og bli'r stor,
miske storre end din mor.

Nir du sidder her hos mig.
gir det hele som en leg
du mi ikke gA din vej,
forjeg kan si godt li ' dig.


