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Ekstra



Melodi: Velkommen i den gronne lund

Vekommen i den granne lund
hvor fuglene de sjunge.
Det hores skal den danske mund
til sang har og en tunge.
Kan munden vi ffi ret pi gang
til andet end at spise,
hvert andet barn i Dannevang
forstir en halvkvreden vise.

For hvad vi fattes fsrst og sidst
det lykkes ej s6 ganske,
men lidt dog bide her og hist,
det er det regte danske.
Derom sang nys en lille fugl
i syd pi skamlingsbanke,
og synd det er at lngge skjul
pi hele folkets tanke.

Vi foter laver i vort skjold
af hjerter tret omsatte,
dem farte vi fra hedenold
og ingen abekatte.
Hver fugl mfl synge med sit nreb,
og livet, kan vi skonne,
var uden sang kun slid og slreb.
Velkommen i det gronne.
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Melodi: If you were the only girl....

Ilvis du var alene kvinde pi jord
og jeg var alene mand,
fandt vi nok hinanden ved et sulefad
duft af mad har altid gjort mit hjerte glad,
men her er vi mange rundt om et bord,
vi synger i blandet kor:
Lsft nu hflnden, tag nu dit fulde glas,
hrev det op, mrerk du bliver veltilpas
og nu er vi klar og nu gir det los,
vi skfller og drikker ud.
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Melodi: Til pinse, n6r skoven bli'r rigtig grsn...
(ved Familieskovturen "Skotojs&sken" den 9. juni 1990)

Tit pinse, nir skoven bli'r rigtig gran,
si skal vi derud hver en g6rdmandsson,
og s6 det skikken nu her til lands,
at svinge de piger i lystig dans.
Tral-la-la o.s.v

IIver morgen, nir jeg til mit arbejd' ghr,
og ser, hvorledes at skoven stir,
hver sildige aften, n6r jeg kommer hjem,
si tager jeg straks almanakken frem.
Tral-la-la o.s.v.

Den pinse den kommer s6 sent r hr,
den vistnok galt i almanakken st6r,
og lrenge det varer med storm og slud,
mon skoven aldrig vil springe ud.
Tral-la-la o.s.v.

Tittregsvers (Forfatter kendt)

I juni der modes familien her,
og SKOTOJSASKEN forsamlet er.
De "gamle" de started' det rigtig flot,
og heldigvis "ksrer" det stadig godt.
Tral-la-la o.s.v.

Tit nreste hr mades vi atter her,
og h6ber stadig pA hver isrer,
at I sretter kryds i kalenderen,
si sammen vi hygge os her igen.
Tral-la-la o.s.v.
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Melodi: En skfll for den ms

En sk6l for denms i blufrerdige Yfu,
skil for den gamle mafrone!
Skel for den tos, som gud Amor forstflr!
Skel for den rerbare kone !
Tag dit glas, min ven! Tag dit glas, min ven!
Drik din piges skfll, hver munter svend!
Se, hun smiler til dit fulde breger hen,
se, hun smiler til dit fulde baeger hen.

Skel, pigen med kind.ernes blomstrende par!
Skel den, som ikke florerer!
Den, som af ajne to smregtende har!
Den, som med eet koketterer!
Tag dit glas, min ven! Tag dit glas, min ven!
Drik din piges skil, hver munter svend!
Se, hun smiler til dit fulde breger hen,
se, hun smiler til dit fulde breger hen.

En sk61 for den pige, hvis barm er som sne !
Skel den, hvis hud er som lreder!
Konen skal leve, som sukker ak ve!
Pigen, som kender kun glreder!
Tag dit glas, min ven! Tag dit glas, min ven!
Drik din piges skfll, hver munter svend!
Se, hun smiler til dit fulde breger hen,
se, hun smiler til dit fulde breger hen.

Se ru-le vi smalle og tykke og smfl,
unge og gamle tilsammen!
Mig er det lige godt, vin lad os ffi!
skfll for dem alle tilsammen!
Tag dit glas, min ven! Tag dit glas, min ven!
Drik din piges skfll, hver munter svend!
Se, hun smiler til dit fulde breger hen,
se, hun smiler til dit fulde breger hen.
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Melodi: Det er i dag et vejr et solskinsvejr

Det er i dag et vejr - et solskinsvejr!
O, sode vhr, si er du atter nrer!
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gi og kobe hyacinther
og bringe dem til en, som jeg har krer.

Hun ksbte af de hvide og de ble,
hun ksbte af de smukkeste hun sfl.
Det er i dag et vej ! Og solen skinner!
Og om mig sv&ver lutter lyse minder,
dem ta'rjeg med til den jeg trenker pi.

Og de kom svrevende i ring og rad.
Hun gik imellem dem og var si glad.
Det er i dag et solskin uden mage!
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg mfl kysse hvert et lille blad.

f f  1 1 1 ' r r  1ll,un kvssede dem alle. hver ts&r.
hun bragte dem til den, hun havde krer.
Min ven, her kommer jeg med hyacinther!
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter!
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr -!
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Nu er der stemning og fest
KNUDSENs familie er bedst
nir de fra strube og hals
braler en skomagervals
hjulpet af fuglenes flojt
lyder det klangfuldt og hojt
Syng si det gjalder
hvis ruderne knalder
det rager os ikke en dojt

Maden pi bordet er vrek
vi har nu fyldt vores srek
alt var af be,Cste karat
nu tager Iajerne fart,
men jeg har hsrl fra vor vrert
der kommer gl som "dessert"
fin med kompasset
slfl ollet i glasset
for sangen den har vi nu lrert

Nu er der stemning og fest
hvem mon der klarer sig bedst
hvis vi nu far noget mer'
sfl mi vi se hvad der sker
vi sang sfl alle blev rsfi,
ikke et aje var tatt
sangen den slutter
for piger og gutter
og skal vi si sige sk61

Flajt....flajt
Flojt....flojt
Flajt....flsjt
Flajt....flajt
Flajt....flajt
Flajt....flajt

Flajt....flojt

Flojt....flsjt
Flajt....flajt
Flojt....flojt
Flojt....flojt
Flojt....flajt
Flojt....flajt

Flojt....flojt

Flojt....flsjt
Flojt....flojt
Flajt....flajt
Flajt....flajt
Flajt....flojt
Flojt....flojt

Flajt....flsjt

Nr. 6



Melodi: Erindrer De, det var i Kongens Have....
eller Jens Vejmand

I{er muntrer vi hinanden hver en borger,
thi her er ingen blytung kedsomhed.
Her glemmer konen, manden deres sorger
og finder sig en nyskabt sjaelefred.
Vi bliver her til silde, hen pi natten,
man faler sig sfl let som fugl i bur,
og konen fbr en lille fier i hatten,
skont manden er sfl trrettekrer og sur.

Ilvis nu man flittigt putter ind bag vesten,
og damen vil igen ha' rejemad,
sfl skal hun bare pille hele resten,
lidt rigeligt med den slags gor si glad.
Jeg har en god ven inde hos en krremmer,
der stadig bliver tyk og fed af sprut
sfl husk, at nhr du elsker slanke lemmer,
si stik ej alt for dybt i glasset ned.

Nar hilemor, hun fbr lidt \an ph forskud,
sfl gir den alt for tit til pynt og fias,
den krere gamle ku' se ung og flot ud:
er ikke blevet slidt og gammeldags.
Jeg altid far en dflrlig tud og oje,
ved hvert et lille t?p, hun slynger ud.
Jeg kan tre gange irligt mig fornoje,
og hun vil dag og nat mig skrelde ud.

Mtt krer'ste daglig borster mine sutter,
og fer det godt betalt med kys og pjank,
hun fbr et par ad gangen, Ja hun rutter
en for en anden bag hun pudser blank.
Hun har den allerstsrste kvindemanke,
som man endnu har set, jeg svrerge tar,
med lange blsde kroller, sorte blanke,
der aldrig bliver redt af en frissr.
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Nu lokker atter de kolde bajer,
som st8r pA bordet her foran mig.
Og jeg vil drikke dem, som jeg plejer,
nu skal den ned, den skal denne vej.
De oller ere si mange slagse,
men lige meget, blot det er sl.
Jeg drikker Carlsberg, jeg drikker Faxe,
jeg drikker Guld og jeg drikker sl.

I, som har penge kan sagtens drikke
den fine vin af et fingerbaI,
men jeg er fattig og jeg har hikke
fordi jeg altid mi nsj' s med o1.
816 elefanter i luften flakse
med samme lethed, som var de mal.
Det skyldes Carlsberg, det skyldes Faxe,
det skyldes Guld og det skyldes Solv.

J"g er en kunstner, der gavner kunsten,
dog mest vel nok, nhr jeg drikker sl.
Jeg lugter til den og nyder dunsten,
og s6 jeg siger:"Ynrsgo' og skyld".
Lokalet drejer sig om sin akse,
af hvide hons ser jeg nu et kuld.
Det skyldes Carlsberg, det skyldes Faxe,
det skyldes solv og det skyldes Guld.
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Melodi: Menuetten fra Elverhoj...

Vi .iAaer her en sluttet flok
i lutter fryd og gammen,
just derfor tror jeg ogsi nok
vi synge skal tilsammen:
Du lille tflr, som hos mig stir
nu skal du ned og troste.
Du ved besked - du skal derned
ad vejen til den fsrste.

Hvis du er tavs og tung i sind
og horer vinden suse,
si ta' dig blot en lille 6n
og straks vil blodet bruse:
Du lille tflr, som hos mig stir
nu skal du vejen vandre,
Du ved besked - du skal derned
ad vejen til de andre.

Sa Uft dit glas sfl hoj mod sky
helst oppe over panden.
Sfl kigger vi mod loft p6ny
dog - blink forst til hinanden:
Du lille tflr, som hos mig st6r
nu skal du vejen vandre,
Du ved besked - du skal derned
ad vejen til de andre.

Nn si'r vi allesammen TAK
fordi vi mAtte komme,
for sidste gang den f6r et hak
thi flaskerne er tomme!
Du sidste thr, som hos mig stflr
du har jo lrenge vidst det -
hvor lrenge tror du nu der gflr
fsr vr igen bli'r fristed'????
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el skabsvenner olekl art
tadig mukkest ynger
trerke temmer ikkert nart
angens trofer lynger.
yng om olsort yng om trer
)mg opran yng olo krer
yng om agnets kjalde
fl kal temmer kralde.

enere i kaffes "k&nk"
- ofi]me veder varlig -
ade mh amt tore trenk
om ig smmer narlig
"laveco gnac", "tj eme-prit"
iger omme mager kidt
odavand ifoner
pr ajter "jusser kummer".

ommetider elskabsleg
indet ammentrrekker
olde, vire lemme lag
nart eks anser vrekker
pis 6 ure pege-ild

lmes "triben" rerlig nild
6 kal jreldent kade
trile-tyrtebadet.

elskabsvenner amlet ti
tedets tolte onner
tadig ine "kreve 16"
ynger, veder, tonner
pisebordet magfuldt tir
tore napseglas adtpir
mil om olen kinner
orte kyer vinder.

temningen tAr tadig temt
tundom ulten lider
trsmtorsk tarke auce lemt
rerligt vrelget vider
pis om ultende oldat
lug ur ennep om alat
ulefadets ager
elskabsvenner maser.

narligt iger angen lut
topper krigen kr6len
elskabsvenner end alut
krenker ynger kriler:
yrgekunsten tolt kal ti
ene lregter lag kal li
ving i valdrikken
kel a iger kikken. 
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Melodi: Menuet fra Elverhoj

Du hile drink - som hos mig stir
nu skal du vejen vandre,
du ved besked, du skal derned
og blandes med de andre.

Og nir du si er kommet ned
si hils - men sig ej mere,
for det er kun vor vrert der ved.
om der skal komme flere.
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Melodi: Til pinse nir skoven bliver rigtig gran

Pe vreggen der hrenger et smukt maleri
det ligner kaffe med cognac i,
men nu mi vr se hvordan det gfr,

miske vi slet ingen kaffe ffir! !!
Tra la Ia.....

At kaffe er sagen, det syn's enhver,
derfor gar den lykke, bestemt ogs6 her!
Og hvis der i glasset endda skrenkes op,
si ryger humoret skam helt i top!!
Trala Ia.....

Ja, skulle vi fh os en sksn kaffetir,
si ved vi helt sikkert, vor lystigt det gir!
Med cognac, hkgr eller "Gammel Dansk",
si synger vi alle en sang pi spansk! ! !
TruIa la.....
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Melodi: Lang fra hjemmet uden ol

Faret vild frakaruvanen
soveposen S/ldt med msl
tsr fra fodslen af i ganen
langt fra hjemmet uden sl.
Hvem ta'rhatten af for fanen
langt fra hjemmet uden sl?

Bteg og trist og kvindehader
gennemsvedt, til hest med fsl
temp'rafuren 40 grader
langt fra hjemmet uden ol.
Hel're dsdfsdt uden fader
end langt fra hjemmet uden ol.

Moderlos, kun med en tsnde
fyldt med salte sild og sslv
torstig mi en olhund stsnne
langt fra hjemmet uden ol.
AI er alkan ingen nynne
langt fra hjemmet uden sl.

Nr. L3



Sn rp en lille en
til det andet ben
man mi passe pA balancen,
alle elsker vin
den er ren og fin
drik den mens du nu har chancen.
Vin og aspirin
det er medicin
nflr du er lidt skidt til mode.
derfor drik nu din vin
si vi ser et lille grin
det kommer dig til gode.
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Melodi: Jeg elsker de gronne lunde...

J.g elsker de stille aller,
som natlig gir frem pA rad
med alt,hvad dermed folger
af snaps og sildemad.
Hvad lsfter sA skont vor tanke
mod hoje og redle mfll
som timen omkring den blanke,
den duggede natsl? Skel!!

J.g elsker de varme fester,
som blomstrer i venners las.
Jeg hader de kolde rester,
som stir til den nreste dug.
Jeg elsker den muntre latter,
som blandes med vinens brus.
Jeg hader de lunkne slatter
som stir i de qemte krus.
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Melodi: Jeg vil bygge en verden...
Sangen skal synges fra sidste linie i sidste vers og opefter.

but. tav,bare rgv, bare tgv.
vil hun rave et kys, skal du blot si' de ord:
ja, sfl grelder det, du siger, tov
hvis hun bojer sig ned, mens hun rsdmer i flor,
du vil blot gwe damen lidt glad,
men forsigtig - det er jo ej frieri -
og si rrek hende det pi et fad,
Sporg din dame til hajre, hvad bedst hun kan li'

bur. rgv,bare tgv,bare tgv.
m6 jeg rave et kys, i det hersens sekund?
krere du mfl ej mer' Ugge drsv
og si si'r du til konen og tsrcer din mund
din cigar ud af munden du ta'r
kan det ske du bli'r krerlig og si - naturligvis -
mens du ryger en enkelt cigar
Nflr du sidder derhjemme og lreser avis,

bate tgv,bare tav,bare rav)
mfl jeg rsve et kys fra din lakrsde mund?
kaere pige, vrr nu ikke slov,
hor blot herren - han visker i denne glade stund,
det er anbragt det herligste sted,
det er smilet det grelder, og smilet han har
hvis I vil mfl I godt synge med - 

)

Vi vil synge et vers for den dejligste mand,

bur" tav,bare rgv,bare rav,
mi vi rsve et kys fra de pi'r vi kan li ?
her er kvinder i kjoler og knov,
her er selskab i aften, og her er si vi,
vores smil det skal knalde af krudt,
og vi har jo humsret, det ved i da nok,
for at bringe en venskabssalut,
Vi er samlet i aften en kon lille flok. Nr. 16



f)a hsnsehuset brrendte. ville hanen ikke ud
den baskede med vingerne, for den var haneful
Det er vi ikke endnu, det er vi ikke endnu
si tag dit glas og drik det ud.

Med svrertet kam og ild i sine flotte halefier
han ilede til kroen for at slukke efter der.
Den affne hane mand fik bare postevand
og lignede en vfld fasan.

Sa gik han rundt i enegang i nresten fire 6r
nu har han fyoe honer i sin egen honsegird.
Han af sin pause fik en virk'lig go' $rsik
til hsns og al og hornmusik.

En dag blev han for gammel til at gA pi honsesjov
s6 lapped' vi ham sammen, ej det mindste blev han flov.
Nej, han blev ganske kry, og sa' kyk'li'ky
si tag dit glas og skrenk pi ny.

Men til sin himmel floj en dag den krere gamle kok.
Nu stflr han pi en hylde fyldt med trreuld og kapok,
hans fier ser flotte ud, det skyldes stoveklud,
men tag dit glas og drik det ud.

I{vis ikke vi sku' ku' hvem faen sku' si ku' ku'
det har altid ku' til nu.
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Er du dus med himlens fusle

Du granne skov! Du glade larke!
Ah, gudskelov, at jeg kan mrerke
alt dette er ven med mig!
Har du det som jeg?
Er du dus med himlens fugle og skovens gronne trn'r?
Forstir du alle hjerter, der banker her og der?
kan du smile til en kronhjort og vinke til en strer?
56 har du fundet ud af noget, som er meget vrerd!
En rsdkrelk! En guldsmed! En bly forglemmigej !
Et grantrre! En vipstjert! - de elsker nemlig dig!
Er du dus med himlens fugle og skovens gronne trn'r?
Si har du fundet ind til det,
som gar llet allermest vrerd!

Den grsnne skov, hver spurv jeg kender,
dem fik jeg lov at f6 som venner!
Hvem har vel en bedre ven?
Jeg sporger igen:
Er du dus med himlens fugle og skovens gronne trn'r?
Forstir du alle hjerter, der banker her og der?
kan du smile til en krontrjort og vinke til en strer?
SA har du fundet ud af noget, som er meget vrerd!
En rsdkrelk! En guldsmed! En bly forglemmigej !
Et grantrnl En vipstjert! - de elsker nemlig dig!
Er du dus med himlens fugle og skovens gronne trn'r?
SA har du fundet ind til det,
som gar llet allermest vrerd!
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Ja dlsti det vil jeg sfl gerne,
at selv jeg har elsket engang,
hun var som en ledende stjerne,
der op over skyerne hang.
En aften jeg sa' til Pernille,
du er blevet mig lojerlig svrcr,
"og si sa' hun jeg fbr vist en lille,
og du krere Poul er jo faf'
"Singadu, singadu, singadulalalej,
det er det vi sA gerne vil ha' ."

Ja Pernille si er det pi tide,
vi begynder at trenke derp6,
her har du til l2hagesmrekker,
og penge til ble'r ska' du f6,
for jeg ved jo sfl godt, at du trrenger
til penge og mer' til den sm6,
"og den dejligste vugge med grenger,
og den skal du hos snedkeren fb."
Singadu....

Og jeg stod just med ordet pfl munden,
for at sige min elsked' godnat,
men s6 knaged' sgu klredeskabsbunden
og styrted' til jorden sA brat.
Af helvedes kvaler jeg brrendte,
thi i skabet stod gemt en husar,
"og jeg rask ned ad trapperne rendte,
og jeg ribte lad ham vrere far'n."
Singadu....
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Ser du ude pi volden hvor tjarnene gror,
der havde Jens syvtal sit luftige bur,
en hule i jorden lidt foret med siv,
der nsd han det herligste landliggerliv.
Gar det noget, gar det noget, hvor man holder til
gar det noget, gar det noget, hvor man holder til
gar det noget, hvor man holder til.

En ssndag morgen for solen stod op
de stod der og gned deres lusede krop,
min pylle, sa' Jens, ou bli'r vi sgu smidt ud,
thi volden skal pyntes, den er byens pryd.
Gar det noget....

Med sorg i sinde de hjemmet forlod,
hvorhen de sku' vandre, de ej ret forstod,
s6 ud imod "kulposen" gik deres EanE,
et par driber i halsen, vor vej bli'r vist lang.
Gar det noget.... . . . . . .

SA ud imod Amager kursen blev sat,
derovre bag frelleden jeg kender et krat,
der bor Ssren brrekjern, hvis tud er sh rcd,
han gi'r os nok husly i denne bolignod.
Gar det noget......

Og Soren han modtog os, det var s6 rurt
en snaps, en tlr aloglo ,tytt ., med Au,rt,
hajt oppe i luften, der lsdlnrkesang,
dybt nede i dalen lod klukflaskens klang.
Gar det noget.....
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Melodi: Dengang jeg drog afsted...
(Ved Skotojsresken's I0 drs jubikpumsskovtur d. 5. juni 1993)

1.
Dengang vi drog afsted
i 83' I ved.
Da Knudsens skovtur helt for
alvor rigtig kom pfl gled.
Til Bakkens flotte vidder
ved Pilelflgens tog.
Vi alle msdte op - flotte -
klar til fiant og {og.
Bag Skotojsreskens lflg
16' snaps og sild pi kog.
Vi sang: - HURRA - HURRA.

3.
Familien frem for alt
det riber vi gevalt.
Og forkostbordets glaeder
det betyder nresten alt.
En lille 6n til halsen
en sang og si en dram.
Vor Generalforsamling
et vresentligt program.
Vi synger - skfller glad
og spiser prent vor mad.
HURRA-HURRA-HURRA.

2.
Vi samlet er igen
D6t Knudsens hildemrend.
for 10'ende flr i trek
familien frrekker op igen.
Det er jo bare sagen
at msdes ir for flr.
Og ingen kender dagen
fsr helt den pi hreld den gflr.
TILLYKKE siger vi
med flrene de 10
HURRA_HURRA-HURRA.

4.
Vi altid mange er
fra bflde fiern og ner.
Og snart har vi nu "bil'der"
af os alle hver isrer.
Og hvem kan vi si takke
for al festivitas.
Det er jo som sredvanlig
de "gamle" der gir gas.
SOFIE - GEORG's plads
vi hrever hajt vort glas
og rflber hajt HURRA.

Bestyrelsen
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Melodi: Det hammer hammer fedt

Det hammer hammer fedt.
Nu skfller vi om lidt.
Maden den er go'
me'r end nok til to.
Skilen kan os samle,
unge og si gamle.
Hrev dit glas,
og lad os sige skil!!!
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Melodi: Tsrresnoren

Lsft dit glas du greve borger
hvis der da er noget i.
Lad os glemme livets sorger,
- drukne dem i poesi.
Her er liv og glade dage
n6r man kunsten helt forstflrr.
Der er ingen grund til klage,
- tag Jer blot en lille t6r.

Der er nok af grndepile,
uden humoristisk sans.
Man skal bare ad dem smile,
livet er en rosendans.
Pessimismens klamme skygge
vil vi ikke lukke ind.
- Liflig vin gir fest og hygge,
muntre ord og smil pi kind.

Skrenk i glasset-baj kun arrnen,
til en skrenk for liv og lyst.
Godt humsr forhojer charmen.
Stemmer toner i hvert bryst,
til en sang om livets glreder
alt det sksnne, som er til.
Nu vi flittigt halsen vreder.
Holde fest vi sammen vil.

e;Be
€%
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Melodi: Den evige glade kobbersmed

Et lille stykke fint papir helt uden patina
det ka' du lave gode blreseinstrumenter af.
Tag nu papiret,baj det sammen blot en enkelt gang
og lreg det sfl om kammen, blres si kraftigt som du kan.
Du-du-du-du-du......

Til dagen er vi samlet her i rigtigt festligt lag,
vi spise og vi drikker, mens vi sidder pe vor bag.
For ikke helt at miste konditionen alle mand
sA ta'r vi nu vor redekam og gi'r den hvad vi kan.
Du-du-du-du-du......

Hos tandudtrrekkeren vi harer disse kendte ord:
Vrersgo' at skylle siger han, imens han p6 os glor.
Lad os nu mindes disse ord og baje vores arrn,
si skyller vi vort stemmebind fsr kammen bliver varrn.
Du-du-du-du-du......

Tag redekammen fat og spil, sfl du bli'r grsn og gul,
lreg alle dine krrefter i og fi' den en spand kul.
Og efter alt det her besvrer til biddet gi min ven,
si kan du godt fi lov at spise noget nu igen.
Du-du-du-du-du......

Som slut p6 denne lille skore blresesymfoni,
da syntes vi en hyldest til os selv skal vi da' gi'.
Det gsr yr ved at spille til si kraftigt, som vi ka'
for si til sidst at rejse os og ribe et hurra.
Du-du-du-du-du......
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Melodi: Clementtne

Livet er sa let at leve,
hvis enhver pi vores vej
smilende kom os i msde:
"Jeg ved noget godt om dig".
Men si sig det, si jeg ved det,
dagen ffir lidt mer' kulsr.
Du mi leve, mens du gor det,
du mi vise, at du tar.

Og ber' en dig om at hjrelpe,
si sig JA og ikke NEJ,
der bor noget godt i alle,
nogen hiber nu pi dig.
Men si sig det, si man ved det,
dagen ffir lidt mer' kulsr.
Du mi leve, mens du gor det,
du mi vise, at du tar.

Glem sA ikke deffe losen,
helt i dagens hurlumhej.
DU ved noget godt om andre,
JEG ved noget godt om dig.
Og jeg si'r det, sfl du ved det,
dagen ffir lidt mer' kulor.
Vi mi leve mens vi gar det,
vi m6 vise, at vi tsr.
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Melodi: En skil for den nra.....

Her er vi pi skovturen samlet igen,
Si lad os nu sk6le udbringe!
En skfll for hver baby - velkommen lille ven!
Skel for de gamle og de unge.
Tag dit glas min ven! Tag dit glas min ven.
Vi nu frelles skiler for familien.
Georg og Sofie stolte ser herned,
De nok ville snske de ku' v&re med!
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Olhunden glammer...

Nir din hals er en halv meter nedlsbsror
Og din tunge er som en galosche,
Nir din drsvel er stor som en brioche,
56'r det oganet, der er Iavettar,
56'r det slhunden, der glammer,
Si'r det bajerens time, min ven,
Si'r det derfra, det stammer,
Hsr nu gser den og teer sig igen.
Stang den en bajer,
For den ikke skal helt sygne hen,
Mrerk s6, hvor den leger,
Ja, nu logrer den fame me halen.

Nir du bades i slsvedens pinsler,
Og du kaster dig frem og tilbasje,
56'r det dyret, der laver ravasje,
SA er det hunde, der krrever sin pilsner,
56'r det olhunden, der glammer,
Tor du msde dens duggede blik,
56'r det halsbindet, der strammer,
Hsr dens hulkende hik efter hik.
Fru Agnes Schmitto,
Som beskytter den mindste moskito,
Tilbeder vi to,
Selv en olhund har hjerte og di-to.

Der er folk, der 96r rundt med en afholdshund,
Som der hverken gser til eller fra,
Lad os samle os i denne alvorsstund
Og hylde vor Grand Danois.
Olhunden glammer,
Og den fylder mit liv med mosek,
Trenk, om den be tammere,
Eller hvis den gak hen og si gek!
Lige fra vuggen
Har jeg lytet til olhundens sukken,
Trenk, nir man f6r trukken
Allersidste ol op og har drukken - den

SKAL
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Melodi: Jeg en gird mig bygge vil

I et drivhus gyldne skrer
Er vi samlet hver isrer,
Her er grever og baroner
Og juvelbesatte koner,
Rov og gulvsand, Pis og Lort
Ja, det gflr som det er smurt
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SKOT OJ S,4,SKEIvS
25 irsJubilreums skovtur

den 31.maj 2008
mel: Dengangjeg drog afsted...

1.
Dengang vi drog afsted
i  83'  I  ved.
Da Knudsens skovtur helt for
alvor rigtrgt kom pi gled.
Til Bakkens flotte vidder
ved Pileligens tog,
vi alle mgclte op - flotte -
klar til fiant og fog.
Bag Skotojsreskens lig
li' snaps og sild pi kog.
Vi sang: - HURRA - HURRA.

3.
Vort stamtrre frodigt er
af grene bli'r cler fler.
Det passes og det plejes
nye skud, der hvert ir er.
Sf Skotojsreskens fremtid
er sikret mange i.r.
Bestyrelsen er ung,
go'e ideer de ofte fi"r
"Familiesammenhold"
ej ord fra hedenold.
Flurra-Hurra- forJer

2.
Familien den er stor
vi er et blandet kor.
Vi nyder arets m6de
moder op med "bedstemor".
Vor generalforsamling
et vresentligl program.
Vi synger og vi skiler
og si fu vi en dram.
Familiefoto ta'es
for vi er "gammeldags"
HIJRRA - HURRA OG SKAL

4.
Nu 25 ar
hvor tiden den dog gar.
Fzrmilien er modt op,
vi bliver flere ar for ir.
Vortjubilreum fejres,
vi derfor takke mi
de gamle, som begyndte
fik skovtur op at sta.
Kom op fra jeres plads,
vi hrever hojt vort glas
SOFIE. GEORG.S SKAL
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l .
Hvem sidder omkring bordet
Med god og dejtig mad?
Det er jo hele koret,
Som brenket er pi rad.
Det er sflmrend de samme,
Der ses ved deffe bord,
Som msdes med de sarrrme,
De msdtes med i fior.

3.
Og nogl e tsr ej spise
Kalorier og fedt.
Vil ikke deller vise,
Det trjelper lige lidt.
For fedtet er det samme
Pi hofte og pi lar,
Som ogsi sad ved bordet
Til festen sidste ar.

) .

Men fsr vi ganen vrede,
Vi sksnner pi i kor,
At vi i fred og ghde
Kan msdes som i {or.
Gid alle vi, der er her,
Med skreg og hvide har,
Md msdes med hinanden
I mange mange ir!

2.
De kendte vitser byttes
I god og munter 6nd,
Og her ved bordet knyttes
Venskabelige band.
Og bandet er det samme,
Som ved det samme bord,
Bli'r kn)rttet af de samme,
Som knyttede i fior.

4.
Men andre gir til biddet,
Man svrelger flittigt ned
Og glemmer ganske sliddet,
Som vi til dagligt sled.
Si hrever vi pokalen
Og ta'r en lille tdr
Og skiler med hinanden-
Alt li'som sidste flr!.


