Sanger til mai fest 15. Mai
2014

17.mai sanger
Norge i Rødt, Hvitt og Blått
Hvor hen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld,
ved fjord og fossevell,
Fra eng og mo med furutrær,
Fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær.
Møter du landet i tre farget drakt,
Svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se en hvitstammet bjerk opp i heien
rammer stripen med blåklokker inn
Mot den rødmalte stuen ved veien; det er flagget som vaier i vind!
Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldsolen fått,
og det blå gav sin farge til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.
Ja, vi elsker
Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
Furet, værbitt, over vannet,
med de tusen hjem,
Elsker, elsker det, og tenker
på vår far og mor
Og den saganatt som senker drømme på vår jord,
Og den saganatt som senker, senker drømme på vår jord.
Visstnok var vi ikke mange
Men vi strakk dog til,
Da vi prøvdes noen gange
Og det sto på spill;
Ti vi heller landet brente,
Enn det kom til fall;
Husker bare hva som:/: hendte :/:
ned på Fredrikshald
Husker bare hva som:/: hendte :/:
ned på Fredrikshald

Norge er et vakkert land
Norge er et vakkert land,
Rundt en kyst, et perleband.
Tusen øyer, tusen skjær
Perlene i vannet er.
Like vakkert vinter, vår
Sommer, høst det hele år
Ja, i Norge er vi gla`
Kom så roper vi Hurra.
HURRA; HURRA; HURRA
HURRA; HURRA; HURRA
HURRA; HURRA; HURRA

Halden sangen
Halden, Iddefjordens pryd, du er vår egen by
Lunt du ligger der bak gamle Fredriksten i ly
Rike minner vekker navnet med historisk klang
/: Derfor og vår kjære Halden, hyller vi med sang :/

Sola er god!
Sola er god, sola er toppen!
Sola er varm og den bruner på kroppen
Sola som skinner hver morgen for meg.
Sola i hjertet er best synes jeg!
Nå skinner sola i vinduskarmen,
og katta maler som aldri før.
Den ligger langflat og kjenner varmen
og er ei katte med godt humør.
Heisan! Og dudliattentei!
For sola og deg og meg.
Alle fugler små vi er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerker jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly.
Her er sol og glede!

Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro
Da hørte jeg fra lien en gjøk som sa ko, ko
Koko, koko, kooko,koko, koko,,,,
Sommer kommer, sommer kommer
Sol og regn og latter og sang
Sol og regn og latter
Ha ha ha, latter
Sol og sang
Vårdag i skogen
Der er vårdag i skogen det spretter og gror,
Og sangen du hører er fuglenes kor.
Det er dompap og meiser og sisik og stær
Det traller og synger i busker og trær.
Tralla la, tralla la la, der kvitrer en hann,
Det er en ung og fin liten løvsanger mann.
Tralla la, tralla la la, hva tenker han på ?
Han tenker den som kunne en kjæreste få.

Guds kjærlighet er rundt om meg
den er overalt jeg vet,
så hvor jeg snur eller vender meg
er jeg midt i Guds kjærlighet
Den er over, under, foran, bak
Og den varer hver eneste dag, jeh!

Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai, hvor gjerne
gad jeg i marken gå!

