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Hej kære børn 
Hej Lene, hej Gitte, hej Boris 
Hej kære børn og velkommen 
Til samling og den er din 
Vi synger, danser og leger 
Med dig, med dig 
 
 
Vi siger goddag 
Vi siger goddag, og hej med dig 
Vi siger goddag, og hej med dig 
Vi siger goddag og går ned og går ned og går ned 
Vi siger goddag og hej med dig 
 
 
En lille and 
En lille – en lille – en lille and med vinge 
En lille – en lille – en lille and med vinger 
En lille – en lille – en lille and med fod 
En lille – en lille – en lille and med fødder 
En lille – en lille – en lille and med rumpe 
En lille – en lille – en lille and med NÆB! 
 

Millioner af stjerner 
Du, som har tændt millioner af stjerner 
tænd i vort mørke en tindrende tro 
Du er vort lys, og du vogter og værner 
os, så vi sover i tryghed og ro 
 
 
Tordenskjold 
Tordenskjold i vuggen lå 
Suttede på sin storetå 
Da han mærkede den blev varm 
Ringede han til brandalarm 
 
Sprøjterne kom susende 
Væltede alle husene  
Da han kom til Brøndby strand 
Var der ingen ildebrand 
    

I østen stiger solen op 
I østen stiger solen op 
den spreder guld på sky 
går over hav og bjergetop 
går over land og by 
 
(Syng sangen igen uden lyd og kun med fagter, og bagefter igen med sang) 
 
 
 

	

	



	

	 3	

Der bor en bager 
Der bor en bager på Nørregade 
han bager kringler og julekage 
Han bager store, han bager små 
han bager nogle med sukker på 
 
Og i hans vindu' er sukkersager 
Ogheste, grise og peberkager  
Og har du penge, så kan du få 
men har du ingen så må du gå 
 
 
Flyv lille fugl 
Flyv, flyv lille fugl, til det varme land 
Flyv, flyv lille fugl, flyv så godt du kan 
Her vil blive koldt nu og så fryser du 
Flyv, flyv lille fugl, flyv ja flyv blot nu 
 
 
Mester Jakob / Myggen sværmer / Jeg hør’ torden 
Mester Jakob, Mester Jakob 
Sover du, sover du? 
Hører du ej klokken, hører du ej klokken 
Bim – bam – bum, bim – bam – bum 
 
Myggen sværmer, myggen sværmer 
Jag den væk, Jag den væk 
Den kan nemlig stikke, den kan nemlig stikke 
Klø klø krads, klø klø krads 
 
Jeg hør’ torden, jeg hør torden 
Gør du det, gør du det 
Pliske plaske regnvejr, pliske plaske regnvejr 
Jeg bliver våd, jeg bliver våd 
 
 
Skuffen 
Og vi trækker skuffen ud, og vi skubber skuffen ind 
Mens røgen stiger opad sådan her 
På Nørregade der bor en bager, han bager de nysseligste kager 
Mens røgen stiger opad sådan her, bum-klaver-shyyyyy.. 
 
 
Bedste ven 
Bedste ven, nogen at ha’ 
Du er den, jeg holder af 
Følgesvend, af klasse A 
Dubidubi du og jeg 
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Oppe i Norge 
Oppe i Norge der boede tre trolde 
Troldefar og troldemor og lille Olle-Bolle 
Bøh sagde troldefar, buh sagde troldemor 
Men den lille Olle-Bolle sagde ikke spor 
 
 
Tyrolerhatten 
Du burde købe dig en tyrolerhat 
for folk vil gerne ha noget at grine af.  
Du burde købe dig en tyrolerhat 
så tror jeg det glider glat 
 
 
Sikk’n fest 
Sikke’n fest vi har haft nu i nat - Aåh, ja åh, ja ååhh 
Klokken var fem, da vores gæster gik hjem og de sang - Åh, ja åhh, ja ååhh  
Sikke’n fest vi har haft nu i nat - Ååh, ja åh, ja ååhh 
Propperne sprang, og alle fested' og sang - og der var jubel natten lang 
 
 
Rapanden Rasmus 
Rapanden Rasmus fra Rinkenæs sogn 
Kørte en tur i sin enspændervogn 
Hesten for vognen blev træt af at gå 
Først gik den baglæns, så gik den i stå 
 
Rasmus tog selen om halsen og fløj 
Hesten sad bagved i vognen og røg 
Men ih, hvor de glo’de i Rinkenæs Sogn, 
Da Rasmus kom flyv’ne med hyphest og vogn 
 
 
Blæsten har så travlt 
Blæsten har så travlt i dag 
den skal nå en masse 
den skal blæse æbler ned 
til den lille Lasse 
 
Den skal bære fnug og frø 
over mørke skove 
og når den er blevet træt 
skal den hjem og sove 
 
 
Jeg er en lille undulat 
Jeg er en lille undulat 
jeg har så ondt i min mave,  
for dem jeg bor hos ja, dem jeg bor hos de er så nærige 
de gi'r mig sild hver eneste dag 
men det vil ikke have, nej jeg vil hellere 
nej jeg vil hellere' ha' coca cola og is 
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Madsangen 
Det’ hammer hammer fedt - vi spiser lige om lidt 
Maden den er go’ - vi spiser den i ro 
Kom nu hele koret - sæt jer her ved bordet 
Håber appetitten den er go´ - VÆRSGO! 
 
 
Kom lille snefnug 
Kom lille hvide snefnug, og sæt dig på min pande 
Fortæl om alle stjernerne, og alle verdens lande 
 
Kom lille hvide snefnug, og hils på mine hænder 
Fortæl mig hvor du kommer fra, og hvor din rejse ender 
 
Kom alle hvide snefnug, og læg jer her på bakken 
Så jeg kan give min storebror, en snebold lige i nakken 
 
 
Sommerfuglen 
Sommerfuglen, sommerfuglen flyver rundt i stuen  
(Lav en sommerfugl med hænderne der basker med vingerne og flyver rundt) 
Når den rammer ruden (peg på en rude) 
Får den en på tuden (peg på næsen) 
Sommerfuglen sommerfuglen 
(Lav sommerfugl med hænderne der basker med vingerne og flyver rundt) 
Den vil gerne UD! (peg ud) 
  
Sommerfuglen sommerfuglen flyver rundt i stuen 
Når den rammer døren (peg på en dør) 
Siger den “av for søren” 
Sommerfuglen sommerfuglen, den vil gerne UD! 
  
Sommerfuglen sommerfuglen, flyver rundt i stuen 
Når den rammer hatten (peg på hovedet) 
Siger den av for katten 
Sommerfuglen sommerfuglen, den vil gerne UD! 
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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. 
 
Og gamle Danmark skal bestå, 
så længe bøgen spejler 
sin top i bølgen blå, 
sin top i bølgen blå. 
 
 
Vimmersvej 
Helt deroppe på Vimmersvej 
Der bor en dejlig steg. 
Hun går rundt der helt uden bukser 
Lige noget for mig, hep hep 
 
Huuuuuun går rundt med numsen bar, hurra 

Huuuuuun går rundt med numsen bar, hurra 

Hver dag jeg kommer hjem fra skole 
Går jeg hen forbi. 
For at se om hun stadig er der, 
Det er kun fordi, hep hep 
Huuuuuun går rundt med numsen bar, hurra 

Huuuuuun går rundt med numsen bar, hurra 

Tju-hej! 

 
 
God morgensol 
God morgensol, god morgen, morgensol 
som skinner ned på bellis og viol 
og ned på Jens og Karl de frække fyre 
som står og tisser på en tissemyre.                 
 
Men myren må man ikke tisse på 
Og derfor råber jeg: la' vær' og stå 
Og tis på myren men gå hjem igen 
med jeres tissemyretissemænd! 
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Jens Petersens ko 
Jens Petersens ko den har horn,  
og ben den kan gå med på jor'n 
Og så har den hale, med den slår den smæk, 
når den jager fluerne væk. 
 
Og ved I så hvad at den kan? 
Jo, den kan gi' mælk i en spand 
Og så kan den brøle og stange og glo. 
Se det var Jens Petersens ko. 
 
Jens Pedersens gris den er sød, dens mave er tyk, rund og blød, 
og så kan den rulle og blive beskidt 
se det gør den temmelig tit. 
 
Med trynen den finder sin mad 
og så kan man se den er glad 
når den slår en krølle på halen så fin ja, det er et sødt lille svin. 
 
Jens Petersens hund den ka' gø 
dens lopper på armen kan klø, 
og så kan den tisse på mit bukseben 
se det er en væmmelig en. 
 
Og møder den naboens kat 
der elsker at lege tagfat 
så lægger den sig i sin kurv, der er rund 
ja, det er en træt lille hund. 
 
 
Tre små kinesere 
Tre små kinesre på Højbro Plads 
sad og spillede på kontrabas, 
så kom en betjent, 
spurgte hvad der var hændt, 
tre små kinesere på Højbro Plads. 
 
(Flere eksempler) 
Tra sma kanasara pa Habra Plads 
sad ag spallada pa kantrabas, 
sa kam an batjant, 
spargta hvad dar var handt, 
tra sma kanasara pa Habra Plads. 
 
Tri smi kinisiri pi Hibri Plids 
 
Try smy kynysyry py Hybry Plyds 
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Per Syvspring 
Har I aldrig set Per Syvspring danse? 
Har I aldrig set Per Syvspring danse? 
I tror, han ikke danse kan 
Men han danser som en adelsmand, og det var én. ...  
 
(Gentag og udbyg sangen) 
 
Sangen danses i rundkreds.  
På ordet én: Højre hånd sættes på højre kind. 
På ordet to: Venstre hånd sættes på venstre kind.  
På ordet tre: Højre knæ sættes i gulvet 
På ordet fir’: Venstre knæ sættes i gulvet 
På ordet fem: Højre albue i gulvet 
På ordet seks: Venstre albue i gulvet 
På ordet syv: Slå en kolbøtte, eller rul en omgang på gulvet 
 
 
Højt på en gren en krage sad 
Højt på en gren en krage, 
simsaladim bamba saladu saladim 
højt på en gren en krage sad. 

Så kom en hæslig jæger, 
simsaladim bamba saladu saladim 
så kom en hæslig jæger hen. 
 
Han skød den stakkels krage, 
simsaladim bamba saladu saladim 
han skød den stakkels krage ned. 
 
Nu er den stakkels krage, 
simsaladim bamba saladu saladim 
nu er den stakkels krage død. 

 
Moar jeg skal tisse! 
Moar jeg skal tisse! 
Skal du det, min ven? 
Så gå hen til sengen 
og ta' tissepotten frem. 
 
Nej det kan jeg ikke, 
potten den er fuld. 
Så gå hen til vinduet 
og tøm den ud. 
 
Skynd dig, skynd dig, 
ellers går det galt. 
Øllebrød i bukserne, det ka’ vi ikke ha'. 
Skynd dig, skynd dig, 
ellers går det galt. 
Øllebrød i bukserne, det ka’ vi ikke ha'. 
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Det var sange vi sang 
Det var sange vi sang for denne gang 
pas godt på jer selv til næste gang 
Vi holder hinanden i hånden 
og synger tak for i dag 
 
 
Sangglad samling er slut 
Øre, næse, sut 
Sangglad samling er slut 
Øje, pande, hage 
Der’ ikke mer’ tilbage 
Ha’ det godt min ven 
Vi ses jo snart igen 
 

Farvel & tak 
Farvel og tak for i dag, farvel og tak for i dag 
Farvel, farvel vi ses igen, farvel og tak for i dag 
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Rim & remser 
 
 
Bennys bukser brændte 
Bennys bukser brændte 
Børge råbte “ååhh” 
Børge havde nemlig 
Bennys bukser på 
 
 
Jørgen Jørgen jyde 
Jørgen Jørgen jyde 
Sejled i en gryde 
Gryden sprang 
Jørgen sang 
Moar moar nok engang 
 
 
Peter Mathiesen 
Peter Mathiesen red på grisen 
Over isen med avisen 
Først gik isen så gik grisen 
Så gik lille Peter Mathiesen med avisen 
 
 
Birgitte, Birgitte Begøje 
Birgitte, Birgitte Begøje 
Fik ondt i sit ene øje 
Så smurte hun det med fløde 
Så begyndte det at bløde 
Så smurte hun det med tjære 
Så blev det meget værre 
Så smurte hun det med blæk 
Så gik det hele væk 
 
 
Nede i Fru Hansens kælder 
Nede i fru Hansens kælder, kan man købe frikadeller 
Når man køber margarine, må man ikke stå at grine 
Når man køber æg, må man ikke lave skæg 
 
 
 
 


