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SOM ET LYN 
Tekst: Anders Jørgensen 

Melodi: ”16 ton” på dansk v/ Peter Torup 

Am          Am7              F7          E7
Jeg stod op en morgen og tog udstyret på

Am        Am7     F7            E7
Det med lyn & fartstriber på
Am                C                               Dm
De gamle de snokede og der var ingen mad
Am
Men jeg var bare ligeglad
Fm7  E7
for jeg…

Am          Am7       F7                 E7
Omk.: Starter min bike og lyden den er rar

Am              Am7        F7         E7
Tar` fat om gassen og så jeg klar
Am                            C       Dm
Til at suse gennem byen som et lyn 
Am                                           E7               Am
Jeg kom helt til Legoland og hjem med havregryn
- - -

Efter morgenmaden ga jeg den gas
Og overhaler alle inden Højbro Plads
Jeg kører ned i tunneler og flyver over vejen
Rødt lys stop og så det grønt
så jeg…
Omk: …

- - -
Jeg går ind på stuen,  Ruth får min sut

Hen til Per & Hassan og vi sir hej til Ruth
For vi har en leg, og det er udenfor
så tar vi hver en cykel
så jeg …
Omk: …

- Variationer:
…kom helt til Disney Land og helt ind til byen 
…kom helt til BonBon-land og endda til Fyn
(…og vi kom helt til Grønland og tilbage til byen)  
…eller improviser steder børnene har et forhold til.



JORDEN ER GIFTIG
Tekst & melodi:  Anders Shagembe

C *                         G7 *
:/ I vandet er der krokodiller

F7             G7*
uha, af skræk det kilder /:

Omk:
Dm                   Am

:/ Pas på Jorden den er giftig /:
---

:/ Over floden er en bro 
bare den kan bære to /:
Omk:

---
:/Leoparden er jagt
Vi må heller vær` på vagt/: 
Omk:

---
* Udføres i som barre på 3 bånd

:/ Tarzan han er no`et så sej 
han ka nemlig svinge sig /:
Omk:

---
:/ Kravle op til bjerget top
kikke lidt og så et hop /:
Omk:

---
:/ Skrænten den er dyb og stejl
man må balancere sig /:
Omk:

---
:/ Jeg kan bruge mine ben 
til at gå på glatte sten /:
Omk:

---
:/Vi må se at finde vej,
Men det går jo som en leg/:
Omk:



Gwana wasi kolo / Sjov i skolen
traditionel ghanesisk navnesang

– forsanger / kor skiftes

Vers:

Gwana wasi kolo kwa tai
Heeii kwa tai

Omkæd:

Heeii kwa tai, kwa tai
(Kor klapper med hænder/claves)

Vers:
Ja, vi laver sjov i skolen
… Lundtofte skolen

Omkæd:
Åh, så sjovt så sjovt
---
- Peter laver sjov i timen 
…musiktimen
---
- Sofie laver sjov  i timen
…musiktimen
Osv. 



Sami-nami-na
Traditionel sang fra Afrika

Sami-nami-na eh eh, waka waka eh-i-eh
Sami-nami-na sangaleva
Wa nava ah ah (this time for Africa)

Jango eh eh, Jango eh-i-eh
Sami-nami-na sangaleva
Wa nawa ah ah



fætter mikkel
http://www.freewebsite-service.com/mids/

C                                         Gm
På en skrammelplads mellem jern og glas 

C          G7       C
Og en masse andet affald 

C                                G7
Fætter Mikkel gik mellem rusten blik

C            G7        C
Med en sæk og med et syvtal 

Omkvæd:
C7                  F

Og der lød en skøn musik (klap.klap)
D7                    G7

Der hvor fætter Mikkel gik (klap.klap)
C                              G7

Og så spilled´ han på en gammel spand 
C            G7       C

For han var en spillemand. (klap.klap)

Det var fuglesang Der i luften hang 

Over hele skrammelpladsen 

Det var skønt Kan I tro Det var stereo 

Fætter Mikkel brummebassen 

Omkvæd:

Og der lød en skøn musik (klap.klap)

Der hvor fætter Mikkel gik (klap.klap)

Og så spilled´ han på en gammel spand 

For han var en spillemand. (klap.klap)

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=CRtXbsD09uxTKF46D2RvR4HO7v98MTUxOTYyOTg1NEAxNTE5NTQzNDU0&v=dE3wMQy6dBA&q=http://www.freewebsite-service.com/mids/&event=video_description


JOANNA
TEKST OG MUSIK: Kim Larsen

Vers:

Em        D                 Em         D

Ta mig med til dit drømmeland

Em           D            Em         D

der hvor man ka drømme

Em            D              Em          D

og ta mig med ud i verdens larm

Em           D              Em     D

der hvor man kan larme

Omkvæd:

G                        D

Ta mig med til Joanna

Am                                       G

Ta mig med, ta mig med, ta mig med

G                               D

hvis det er der hvor man ikke bare

Em   D

skal passe sig selv

Ta mig med på det store hav

der hvor man ka svømme

og ta mig op i den tynde luft

der hvor man ka svæve

Omkvæd

Ta mig med ud i den grønne 

der hvor man ka spire

og ta mig med indtil storbyens jag

der hvor man ka jage

Omkvæd



Lars Lilholt Band - Kald det kærlighed
Kald det kærlighed - Komponist & Tekstforfatter Lars Lilholt

•

Omkvæd:

D                     A                   D

Kald det kærlighed..
G                          A

Kald det li´ hvad du vil.
D                                                      D/A

Åh-uh-Åh. Der findes ingen ord
G                  A                    D

ingen ord, der helt slår til.
G         A                     D

Så kald det lige, hvad du vil.
- - -
Vers:

Fortæl mig ikke hvad jeg skal og bør
Fortæl mig om dig selv, hvis du tør.
Gi´ mig frit valg, og gi´ mig et hjerte, jeg kan rør´
Gi´ en chance ved at tale før du går
Det, du fortier slet ingen chance for.

Kald det kærlighed…

Vi to kan overleve næsten alt
undtaget det, der aldrig rigtigt blev fortalt.
Ta´ mig ikke som gidsel, ta´ mig helt og ikke halvt.
For at elske rigtigt skal jeg være nøgen.
Den drøm, der kun forbli´r en drøm, er en løgn.

Kald det kærlighed…

Lad mig være lidt alene med mig selv,
jeg vil ha´ dig alligevel.
Jeg vil ha´ en gave, ingen handel eller gæld.
Der er for let at gå fra kærlighed til had,
lad os prøve at skille det ad.

Kald det kærlighed...



ABRA KA DA BRA Tekst: Grev Lyhne,  Melodi : Gemse Esmeg

A-Mol - D-Mol - E-Dur - A-Mol

På den første dag i Paradis 
I de lyse timer 
Kom der ud af en morgendis, 
de allerførste toner. 
I fuglefløjt, i bølgesprøjt
I vindens susen i træerne højt 
Og mennesket sagde det første ord : 
Abra Ka Da Bra
Abra ka da bra - Abra ka da bra - Abra ka da bra –
Åhh åh, Luk øjnene op

Fra det først skib forlod vor fjord 
Sejlede ud i verden 
Var der skræk på dæk, var det gøglernes bord 
At lette på vore færden
Når de stod i land på en fremmed strand 
Og mødte nye venner - igen ! 
Samles de og de sang i ring : 
Abra Ka Da Bra
Abra ka da bra - Abra ka da bra - Abra ka da bra -
Åhh åh, Luk øjnene op

Fra den første sten blev lagt til en by
Der stod vi der på gaden 
Forhatte, forklædte, men velkommen på ny
Nu blev der fest i Staden.
Og på landeveje i hvert eneste sogn
Når vi rejser teltet igen 
Samles børn om den gamle klovn Han sagde : 
Abra Ka Da Bra …

For vi blev samlet engang og i morgen på ny Rundt 
om bålet 
Vi kaster med ting, laver mærkelige spring 
Og vi deler håbet. 
For vi lever i ly af en solopgang 
Og tonerne af en fælles sang
Fra en Nar, der står klar, Med det sidste svar :
Abra Ka Da Bra …



tre små fisk
D- D7-G-A7  x3  A7-D
Nu skal jeg fortælle jer om tre små fisk, 
som nær var havnet på en fiskerhandlers
disk. De tre små fisk, de svømmede 
rundt,for deres mor havde sagt, at 
svømning var sundt.:/: Vigada, vugada, 
vigada, vugada vum bum bej:/: De tre 
små fisk, de svømmede rundt for deres 
mor havde sagt, at svømning var sundt.

Pludselig en dag da vores venner 
svømmed rundt, der kom der en 
fiskemand, der ville volde ondt. 
En efter en tog han dem op i sit net, 
skønt med halen de slog fortvivlede 
spjæt.
:/: Vigada, vugada, vigada, vugada vum
bum bej:/: En efter en tog han dem op i 
sit net, skønt med halen de slog 
fortvivlede spjæt.

Fiskemanden så på de tre små fisk og lo. 
"Her er jo knap til en mundfuld eller to" 
Så smed han dem alle sammen ud igen, 
og de tre små fisk, de svømmede hjem.:/: 
Vigada, vugada, vigada, vugada vum bum 
bej:/: å smed han dem alle sammen ud 
igen, og de tre små fisk, de svømmede 
hjem. 

Nu har jeg fortalt jer om de tre små fisk, 
som nær var havnet på en fiskerhandlers
disk.
De tre små fisk, de svømmede rundt,
for deres mor havde sagt, at svømning 
var sundt:/: Vigada, vugada, vigada, 
vugada vum bum bej:/: De tre små fisk, 
de svømmede rundt, for deres mor havde 
sagt, at svømning var sundt



La´ mine folk gå

Em     H7    Em            C7
Da Israel var i Egyptens land

H         H7       Em          
La´ mine folk gå

Em         H7        Em                      C7
De sled så hårdt, uden mad og vand

H         H7       Em 
La´ mine folk gå’
E            A
Gå op, Moses
Em      H7            Em
op på Paladset hos Faro
C7            EM
Sig ham, Faro
H         H7       Em 
Lad mine folk gå

Gud han kom til Moses med bud
La´ mine folk gå

At lede sit folk i ørkenen ud
La´ mine folk gå…  omkvæd

I vil ikke fare vild
La´ mine folk gå

For I har lys fra jeres ild
La´ mine folk gå’…. omkvæd

I vil ikke fare vild
La´ mine folk gå

For I har lys fra jeres ild
La´ mine folk gå…  omkvæd

Og I vil nå det forjættede land
La´ mine folk gå

For I vil klare al modstand
La´ mine folk gå…  omkvæd

Og I vil nå det forjættede land
La´ mine folk gå

For I vil klare al modstand
La´ mine folk gå…  omkvæd



FED ROCK
Shubidua /Elvis Presley 
(Jailhouse Rock)
https://youtu.be/gj0Rz-uP4Mk
Hound dog
https://youtu.be/MMmljYkdr-w

https://youtu.be/gj0Rz-uP4Mk
https://youtu.be/MMmljYkdr-w


Svend Nordmand – Gådevisen
• 1. Og hør du Sven Nordmand, hvad jeg vil sige dig Ni spørgsmål har du at besvare her for 

mig Og enten skal du døden da modtage Eller det skal gå dig vel i dine dage 

• 2. Og sig mig hvad er vel det rundeste hjul Hvorunder der spiller så mangen farer i skjul 
Og hvor fører vejen den brede Hvor efter tragter mennesket med glæde 

• 3. Jo, solen den er vel det rundeste hjul Hvorunder der spiller så mangen farer i skjul Til 
Helvede fører vejen den brede Hvor efter tragter mennesket med glæde 

• 4. Og hvad er vel mørkere end natten den grå Og hvad slår vel stærkere end lærkevinger 
små Og hvad råber højere end tranen Og hvad er vel hvidere en svanen 

• 5. Jo, tanken er mørkere end natten den grå Og hjertet slår stærkere end lærkevinger 
små Og tordnen råber højere end tranen Og englene er hvidere end svanen 

• 6. Og sig mig hvad er vel den bredeste bro Hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro Og 
hvad dækker Jorden med et klæde Og hvor finder død mand sit sæde 

• 7. Jo, isen den er vel den bredeste bro Hvorunder småfiskene kan tumle sig i ro Og sneen 
dækker Jorden med et klæde I graven finder død mand sit sæde 

• 8. Og hør du Sven Nordmand hvad jeg vil sige dig Ni spørgsmål har du nu besvaret her for 
mig Og ikke skal du døden da modtage Men det skal gå dig vel i dine dage


