
Sanghæfte 
ved Leifs 60 års fødselsdag 
den 12. november 2017. 

 
 

Fødselsdagssang: 
 

I dag er det Leif’s fødselsdag, hurra hurra hurra.  
Han har nu fået et gavebord, så tak er kun et fattigt ord  
så der er petit four til alle gæsterne. 
 
Nu skal der spises dejlig mad, hurra, hurra, hurra. 
Og der skal synges tra la la, og snakkes noget bla, bla, bla 
Og nydes petit four af alle gæsterne. 
 
Og når han hjem fra festen går, hurra hurra hurra, 
så skal han hjem og sove godt, for han blev 60, og det er flot 
så der var petit four til alle gæsterne. 
 
 
Til slut vi råber højt i kor, hurra hurra hurra! 
Gid Leif må leve lidt endnu og nyde godt af sin hustru. 
Og Connys petit four de smagte vældig godt.  

  



 

Fuglene letter mod vinden 
Trad. | Henning Toft Bro 
 

 

Lev dit liv mens du har det 
Lev det i stilhed og storm 
Se, fuglene letter mod vinden. 
I modvind ta’r livet sin form 
 
Forlæns lever vi livet 
Baglæns forstår vi en gang 
Det som vil snære og tynge 
det løsner sig ofte i sang 
 
Lev dit liv mens du har det 
Lev det i stilhed og storm 
Se, fuglene letter mod vinden. 
I modvind ta’r livet sin form 
 
Sange om sandfyldte strande 
sange om vidder og luft 
sange om blånende bølger 
og sange om havsaltet duft 
 
Lev dit liv mens du har det 
Lev det i stilhed og storm 
Se, fuglene letter mod vinden. 
I modvind ta’r livet sin form. 
 

 

Sange om alt det der farver 
et havliv i landet med blæst 
former det liv, som bli’r hærdet 
i vinden fra hjørnet i vest 
 
Lev dit liv mens du har det 
Lev det i stilhed og storm 
Se, fuglene letter mod vinden. 
I modvind ta’r livet sin form 
 
Havlivet har sine drømme 
de næres af saltluft og vand 
de strækker sig mod horisonten 
og rækker mod kimningens land 
 
Lev dit liv mens du har det 
Lev det i stilhed og storm 
Se, fuglene letter mod vinden. 
I modvind ta’r livet sin form. 

 

 

  



 

 

 

 

Hvis din far gir dig lov 
Kim Larsen 

Hvis din far gir dig lov 
tar du så med mig i skoven 
og din mor hun sir ja ja 
så blir der fuglesang foroven 
 
smut du bare ind og spør 
de vil ikke sige nej 
 
for de stoler på dig 
med de kender sgu ikke mig 
for det er mig der har drømmene 
med til dig 
 
og så kører vi afsted 
ud af byen langs med vandet 
fra far og mor har du ja ja 
så vi kysser lidt bl.a. 
 
kys mig bare en gang til 
du kan ikke sig nej nej 
for de stoler på dig 
men de kender sgu ikke mig 
for det er mig der har drømmene 
med til dig 
 
ja det er .....  
  



 

 

Åbent landskab 
Melodi: Ulf Lundell - Tekst: Jens Toftlund  

 
  

Jeg ka' bedst med åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo 
et par måneder om året, for at sjælen kan få ro. 
Jeg er skabt til åbent landskab, hvor vindene får fart, 
hvor lærken hænger himmelhøjt og synger smukt og klart. 
Der brænder jeg mit brændevin og sanker selv min krydderurt 
og drikker det med velbehag tilsild og hjemmebag. 
Jeg er skabt til åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo. 
 
Jeg ka' bedst med fred og frihed for både krop og sjæl. 
Hvis du kommer fuld af stridslyst, så ser jeg helst din hæl. 
Jeg er skabt til skrumringstimer og afterbrisens sus, 
med hanegal på afstand og langt til næste hus. 
Med trods alt ikke læng're end at det kan ske engang, 
at jeg sidder under stjernerne og hører fest og sang. 
Jeg ka' bedst med fred og frihed for både krop og sjæl. 
 
La' mig høre bølgen bruse med mågens morgenskrig, 
og lytte til konkylier med havets sange i. 
med det klare og det enkle er jeg på sikker grund, 
når et ja er ja og nej er nej, og tvivlen holder mund. 
Så lægger jeg en krans af løv et sted, hvor runestenen står 
som vidner om en tanke, der holdt i tusind år. 
La' mig høre bølgen bruse og mågens morgenskrig. 
Jeg ka' bedst li' åbne vidder. 
Nær ved havet vil jeg bo. 
 

  



I Danmark er jeg født 

Tekst: H. C. Andersen, 1850        Melodi: Henrik Rung, 1850 

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! - 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! - 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! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 

  



En enkel sang om frihed  
Tekst: Eddie Skoller,     Musik: Bobby Darin 
 

Kom og syng en enkel sang om frihed 
Syng den højt så alle kan forstå 
Folk, hvorend I bor, 
syng nu med kor 
Vi må ha´ fred, hvis verden ska´ bestå. 
 
Alle, I, som slås i fjerne lande 
ved I egn´tlig, hvad det er, der sker? 
I gør, hvad der bli´r sagt: 
Marcherer frem i takt! 
Og dræber uden nytte fler’ og fler’. 
 
Hvorfor har man valgt at lave grænser 
og adskilt bror og søster med en mur? 
Hvem ka´ være tolk 
for alle verdens folk, 
så de høje statsmænd ser, det ikke dur. 
 
 
Hør nu alle men´sker her på jorden. 
Man mader Jer med løgne dag for dag. 
Verden den er hård 
men jeg håber I forstår, 
at vi alle kæmper for den samme sag.. 

 

  



 

 

 

Aftensang 
Forfatter og Komponist: Jens Memphis 

Kopper og glas er nu tomme 
kagen og mel’mmaden spist, 
endnu er god dag er omme, 
go’, men slidsom, javist. 
En dag mellem alle de andre 
eller én, vi vil huske en gang, 
- småting kan jo forandre 
alt på en gang.  

Dagen er gået for anker 
og blevet til månelys nat. 
Glem de forstyrrende tanker 
kom nu og læg dig, min skat. 
Sliddet er slut for i dag, men 
i morgen ta’r vi fat igen. 
gør det til endnu en go’ dag 
kom nu min ven.  

Kom, læg dig her ved min side, 
natten er stille og varm, 
og det er sent, det ‘r på tide, 
vi to skal sove i arm. 
Se, jeg har rystet din pude, 
for jeg kan se, du er træt. 
Nu bli’r der stille derude, 
kom - kys mig godnat. 

 


