Fødselsdagsange

Melodi: Den lille, frække Frederik
Vi samlet er til fødselsdag
og hygger os i muntert lag.
For Morten bliver 15 år,
hu-hej, hvor tiden altså går.

med musik, som du godt kan li´.
Melodi: Man kan vel ikke gøre for, at man har
charme
Vi er nu samlet her i dag for dig at feste,
for årgang 49 bli´r 50 i år,
og det er herligt, at så mange vil dig gæste,
skønt vi din dåbsattest vist ikke helt forstår.
For der er fart på, du har meget travlt om dagen,
du når en masse, når du sådan flyver rundt.
Du er i form, fordi det er jo bare sagen
at gå til gymnastik og jogge skoven rundt.

Melodi: Pigen og søndenvinden
Det er en særlig fødselsdag,
så alle har glædet sig her i dag.
Og gæster kom fra fjern og nær,
de vil være med til at fejre dig her.
Nu er du blevet 14 år,
og derfor vi alle vil feste.
Vi håber, at du helt forstår,
vi ønsker for dig kun det bedste.

Melodi: Hvem sidder der bag skærmen
Hvem sidder her ved bordet
i venners muntre lag,
og fejres af familien,
for han har fødselsdag.
Det er såmænd vor Jakob,
han bliver 60 i år.
Lidt svært helt at begribe,
hvor hurtigt tiden går.

Melodi: Fra Engeland til Skotland
Med sang vi vil dig fejre, for du har fødselsdag.
Og venner og familie samlet er i muntert lag.
Du fylder 18 år, ja tiden hurtigt går,
så derfor vil vi feste her, så godt som vi formår.

Melodi: Den er fin med kompasset
70 år på bagen,
lidt fest det er sagen,
din fødselsdag fejrer vi derfor i dag.
Ja, årene er gået,
du meget har nået,
og klaret en masse, jo du er en knag.
Tralala....

Melodi: Happy Birthday
Mikkel har fødselsdag,
og en sang skal han ha´.
10 år er han jo blevet,
Mikkel har fødselsdag.

Melodi: Det er hammer, hammer fedt
Vi fejrer jer med flag, for I har fødselsdag.
I bli´r 30 år, vi alle jo forstår.
I har nået en masse, så det må altså passe,
at vi holder fest og morer os.
Det er hammer, hammer fedt,
forandring fryder lidt.
Hanne på kontor var, derpå i butik.
Hun solgte tøj og smykker,
men fik pluds´lig nykker,
nu hun passer børn - er glad for det.
Melodi: Lille sommerfugl
Tidligt op hver morgen ved vi, at du står,
Der er nok at lave på Broagergård.
Mellem dine ben fandt grisen én gang vej.
Dagens ægte cowboy, ja det var jo dig
Du har fødselsdag, fejres her i dag.
40 år, det er jo ingen sag.
Et til lykke vi ønsker her at si´

Melodi: Bamses fødselsdag
Så er vi samlet alle her,
vi vil for dig nu feste.
Familie, venner kommet er
og gør nu deres bedste.
For du bliver 80 i år,
Vi det ikke helt forstår.
Tiden falder dig ej lang,
du holder dig i gang
Melodi: Jeg en gård mig bygge vil
Tallet på din dåbsattest
årsag er til denne fest.
For 90 år er du blevet,
derfor har en sang vi skrevet.
Festes skal der her i dag,
fejres skal den fødselsdag.

