Se Norges blomsterdal
Tekst: Andreas Aabel, 1856
Melodi: Tysk folkemelodi
1. Se Norges blomsterdal!
Farvel, du kvalme fangekrog,
den vilde graneskog
er nu så dejlig sval!
Tra-la-la-la, la-la!
Ja, lysteligt det er i Nord
blandt fjeld og li og fjord,
blandt fjeld og li og fjord.

4. På friske, grønne eng
står blomster røde, gule, blå
og reder alfer små
en yndig brudeseng.
Jo-jo-jo-jo, jo-jo!
Ja, lysteligt det er i Nord
blandt fjeld og li og fjord,
blandt fjeld og li og fjord.

2. Hør fjeldets stolte fos!
Nys brød den vintrens bånd og tvang,
nu går den frit sin gang
og brummer bas til os:
Brum-brum-brum-brum, brum-brum!
Ja, lysteligt det er i Nord
blandt fjeld og li og fjord,
blandt fjeld og li og fjord.

5. Så blå som himlens hvælv,
fra hyttens dør, så skælmsk på klem,
to øjne titter frem
og ler som Freja selv.
Ha-ha-ha-ha, ha-ha!
Ja, friske, fagre jenter bor
bag fjeld og li og fjord,
bag fjeld og li og fjord.

3. Tys! Gøg fra bjerkekvist
sit "ku-ku" slår af hjertens grund,
lidt klodset er hans mund,
han mener: "Tak for sidst!"
Ku-ku-ku-ku, ku-ku!
Ja, lysteligt det er i Nord
blandt fjeld og li og fjord,
blandt fjeld og li og fjord.

6. Og får vi end en skur,
lidt regn gør bondens aker godt;
vi skyed aldrig vådt,
det er mod vor natur.
Hej-hop-ha-ha, ha-ha!
Ja, lysteligt det er i Nord
blandt fjeld og li og fjord,
blandt fjeld og li og fjord.

7. Når hjem til dont og by
vi vende må fra landets lyst,
med "glemmigej" ved bryst,
vi synger højt mod sky:
Tra-la-la-la, la-la!
Ja, længe blomstre gamle Nord
med fjeld og li og fjord,
med fjeld og li og fjord!
Birgit.

Nu er dagen atter her / 2014
Mel.: Jeg vil male dagen blå

1) Nu er dagen atter her

5) Grethe er hos os i år

Hvor vi holder frikvarter

Hun var klassens tabte får

Glemmer alt om disciplinen

Men nu er hun vendt tilbage

Som engang var medicinen

Det gir liv og glade dage

For at få lidt ro i timen

Derfor må vi ikke klage

Nu er dagen atter her.

Grethe er hos os i år.

2) Nu er dagen atter her.

6) Åh, som tiden den dog går

Vi ta’r på de pæne klæ’r.

Jeg var "væk" i mange år

Der skal snakkes, der skal hygges.

Og som klassens "nye" pige

Tages kegler. Mon det lykkes?

vil jeg derfor gerne sige:

Spise schnitzel. Kan den tygges?

"Tak fordi jeg måtte komme

Nu er dagen atter her.

med til klassedag i år".

3) Nu vil jeg skrive et vers

7) Pædagogisk innovation

det har jeg aldrig prøvet før

Var en ukendt kreation

men når nu Birgit ber mig om det

Der var ingen rundkredssnakken

så må jeg jo gøre det bedste jeg kan

Man ku få sig en på frakken

så det har jeg lige gjort

For at komme ned med nakken

og det var næsten ikke svært.

Pædagogisk innovation.

Mel.: Mo'ar jeg skal tisse .....
4) Der er lige "gået" to-og-halvtreds år,
siden vi eksamen tog - jeg ikke det forstår.
Men i år da har vi fået "mandefald"
"drengene" er i et voldsomt mindretal.
Nu en pige ny i klassen går derfor klassekvotienten sig et løft da får.
Grethe vi velkommen byde vil håber du i klassen hurtigt falder til.

8) Sådan er det ikke mer
Vi må gerne sidde her
Synge, drikke, diskutere
For til sidst at konkludere
At vi godt kan acceptere
Sådan er det ikke mer!

9) Nu da skolen er forbi

11) Tak for dagens arrangement

Og vi skilles må fordi

Som var fuld af ramasjang

Vi skal finde vej til andre

Tak til jer på hjemmebanen

Som os kan og vil forandre

Som har udarbejdet planen

Lad os ud i livet vandre

Sørget for lidt guf til ganen

Nu da skolen er forbi.

Tak for dagens arrangement!

10) Og når dagen går på hæld,
Og vi atter er os selv.
Minderne fra dagen gemmes
bort i hjernen. De ej glemmes.
Tiden løber, det fornemmes
Mest når dagen går på hæld.

12) Vi vil råbe højt hurra!
Inden vi tager væk herfra
Vender hjem til vores stuer
Vores mænd og vores fruer
Hvor den kendte hverdag truer
Vil vi råbe højt hurra!
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