Sange til forskellige fester
Afskedsfest for skole
Fætter - kusine fest
Melodi: Den er fin med kompasset
Påny til et gilde
vi samle jer ville
og snakke om det, der er sket siden sidst.
Blev noén milionærer,
nå - ikke desværre
er der så sket andet, vi ikke har vidst
Trala-la-la-la....

Melodi: Jens Vejmand
Vort byråd traf beslutning
På mødet i august.
Vi nedlægger en skole,
Men den bli´r ikke låst.
For det var jo politisk,
Det må I da forstå.
Det handler ej om mennesker,
De er for bittesmå.

Nytårssang
Fest for ”klimakteriesild”
Melodi: Den sømand han må lide
Et år er næsten gået,
og meget er der sket-sket-sket (gentages)
Vi festerne har nået,
og meget har vi set,
Hej, komfaldera hurra
og meget er der sket.

Melodi: Sur, sur, sur
Overgang, her er nu en sang,
Om problemerne de mange.
Man kan blive tem´lig bange.
Overgang, her er nu en sang.

Rejsegilde for ny skole
Forårsfest
Melodi: Fra Engeland til Skotland
Hør fuglene i skoven, se blomsterne omkring,
en sådan dag problemerne, de fylder ingenting.
Så lad os nyde det, og glæden sammen se
for venner og familie er der altså noget ved.

Fest for svendebrev
Melodi: Jeg er en tømmersvend, jeg har det
godt
(Steen)
Først var jeg svejser, men så en dag,
så blev jeg lærling, jeg skifted´ fag.
Nu er jeg tømmersvend, jeg har det godt.
Mit svendebrev, det er mægtig flot.
(Alle)
Nu er han tømmersvend, han har det godt,
hans svendebrev, det er mægtig flot.

Melodi: Tre søde småbørn
Bjerge, troen jo flytte kan,
Så lad os tro på det alle mand.
Pladsen er trang nu, men det bli´r godt,
Når skolen står der så mægtig flot.
Lovet de har, at den bli´r klar.
Lad os derfor råbe et højt hurra.

Afskedsfest for kollega
Melodi: Tørresnoren
Bygge bro er meget vigtigt,
Når man ta´r fra sted til sted.
Huske på at i bagagen,
Der har man en hel del med.
Denne kuffert må du tage
Med dig, når du går din vej.
Ting og sager er på snoren,
Som vi fører hen til dig.

Julesang
Kandidatfest for kiropraktor
Melodi: Oles nye autobil
Sådan én vil jeg nu vær´,
hun fortalte alle her.
Lære knæk og bræk
og få alting væk.

Melodi: På loftet sidder nissen
I juleferien vil vi meget gerne se,
En masse sne, ja lad det ske.
Så skal vi ud at kælke, måske stå på ski,
For det er noget, som vi godt kan li´.
Ja, kære julemand vi på dig vente,
Så spændte, så spændte.
Når mor og far, de kommer for at hente
Os her i dag, så er vi klar.

