
Indhold Seniorsangbogen

Aftenrøden skær og fin  20

Ak, kæreste hr. guldsmed  196

Alperosen  193

Alt, hvad som fuglevinger fik  136

Altid frejdig, når du går  148

Alt står i Guds faderhånd  155

Anna var i Anders kær  195

At sidde i salen  232

Bind dit skørt og flet dit hår  212

Bliv hos os, når dagen hælder 15

Blomstre som en rosengård 63

Blæsten går frisk  98

Børn, nu skal I høre 228

Columbus var en sømand bold  203

Dagen går med raske fjed  11

Danmark, dejligst vang og vænge 107

Danmark for folket  116

Danmark, nu blunder  88

Dejlig er den himmel blå  73

Dejlig er jorden  67

Den danske sang  128

Den er fin med kompasset  199

Den førsta gång jag såg dig  189

Den gamle gartner  218

Dengang jeg drog af sted  112

Den grønne søde vår  33

Den mørke nat forgangen er  10

Denne er dagen  138

Den signede dag  8

Den spillemand snapped  212

Den store mester kommer 152

Den sømand han må lide  198

Den vægter standser i sit vers  225

Den yndigste rose er funden  66

Der dukker af disen  85

Der er et yndigt land  80

Der er ingenting i verden  22

Der er lys i lygten, lille mor  227

Der er noget i luften  59

Der står et slot i vesterled  17

Det er hvidt herude  23

Det er i dag et vejr  30

Det er som med klokker  61

Det er så yndigt at følges ad  156

Det går atter hjemad  207



Det haver så nyligen regnet  113

Det kimer nu til julefest  75

Det lysner over agres felt  50

Det var en lørdag aften  177

Det var på Fred'riksberg 186

Dit sind flyver altid  171

Droslen slog i skov sin klare trille 84

Du danske mand! af al din magt 103

Du danske sommer  43

Du gamla, du fria  123

Du skønne fortryllendes Kjesten 185

Du skønne land med dal  114

Du, som har dig selv mig givet  145

Du, som har sorg i sinde  164

Du, som vejen er og livet  153

Du spørger min dreng  208

Dybt hælder året i sin gang  57

Dyr gingo tre jåntor i solen  188

En jæger gik at jage  213

En kobbersmed han er et jern  229

En lærke letted  115

En rose så jeg skyde  65

En sjbman ålskar havets våg  202

En skål for det blinkende søernes bånd 121

En stille, høstlig brusen  51

En svensk konstabel  224

En sømand har sin enegang  197

En vår er kommet  184

Er din stue lav og trang  129

Et barn er født i Betlehem  74

Et jævnt og muntert, virksomt liv 158

Far er så streng  227

Flickorna i Småland  221

Flyv fugl! flyv  101

Flyv højt vor sang  119

For alle de små blomster 40

For en fremmed barsk og fattigt  99

Fra Engeland til Skotland  201

Fra seklernes morgen  118

Fra Tyskland uddrog 226

Fred hviler og land og by  16

Frihed er det bedste guld  157

Frydeligt med jubelkor  32

Gak ud, min sjæl  143

Giv mig, Gud, en salmetunge  133

Glade jul, dejlige jul  69



Grøn er vårens hæk 34

Gud, du som lyset og dagen oplod 3

Gyldenlakken  231

Gylden sol, gylden sol  182

Han kommer med sommer  38

Han, som har hjulpet hidindtil  147

Havet omkring Danmark  92

Hen te' kommoden 228

Hils fra mig derhjemme  200

Hist hvor kornet gyldent bølger  205

Hist på alpens isbelagte spire  193

Hjerte, løft din glædes vinger  64

Holder du af mig  181

Hr. Peder kasted runer  175

Husker du i høst  180

Husker du vor skoletid  186

Hvad var det dog, der skete  28

Hvem sidder der bag skærmen 206

Hvor skoven dog er frisk og stor  45

Hvor smiler fager  87

Høje Nord, friheds hjem  120

Højt fra træets grønne top 77

Hør klokkerne ringe til ave  178

I alle de riger og lande  111

I al sin glans nu stråler solen  144

I Danmark er jeg født  102

I den store tavse nat  200

I Kongelunden  187

Ind under jul  60

Internationale  119

I skovens dybe, stille ro  93

I skoven skulle være gilde  211

I sne står urt og busk i skjul  25

I sommersol ved den hvide hest  214

I stuen ved vindvet jeg sidder  231

I østen stiger solen op  1

Ja, vi elsker dette landet  122

Jeg bærer med smil min byrde  167

Jeg elsker de grønne lunde  91

Jeg elsker den brogede verden  168

Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne 210

Jeg er en folkepensionist 233

Jeg er en simpel bondemand 162

Jeg er født på Jyllands sletter 96

Jeg er havren 47

Jeg er pensionist  234



Jeg er træt og går til ro  14

Jeg gik mig ud en sommerdag  132

Jeg har båret lærkens vinge  166

Jeg lagde min gård  163

Jeg plukker fløjlsgræs  184

Jeg ser de bøgelyse øer  82

Jeg ved en lærkerede 97

Jeg ved, hvor der findes en have 90

Jeg vil værge mit land  125

Jens Vejmand  206

Jim og jeg var venner alle dage  223

Jo mere vi er sammen  220

Julebudet til dem, der bygge  62

Julen har bragt velsignet bud  70

Julen har englelyd  72

Julia, Julia, hopsasa  225

Jyden, han æ stærk å sej  94

Jylland mellem tvende have 95

Katinka, Katinka  192

Kimer, I klokker  68

Klokken slår, tiden går  174

Kom maj, du søde milde  39

Kong Christian  110

Kær est du, fødeland  100

Kærlighed fra Gud  150

Langt højere bjerge  81

Lille Guds barn, hvad skader dig 151

Lover den Herre  135

Lover Herren! han er nær  137

Lovet være du, Jesus Krist  71

Lovsynger Herren, min mund og 134

Lul-lul! rokken går  27

Lykken er ikke gods eller guld  159

Lysets engel går med glans  9

Lær mig, nattens stjerne  146

Marken er mejet  49

Min Amanda var fra Kjerteminde 190

Min Jesus, lad mit hjerte få  154

Min plet af fødelandets jord  161

Moders navn er en himmelsk lyd . 127

Morgenstund har guld i mund  4

Natten breder sine vinger  217

Naturen holder pinsefest  142

Nu er dagen fuld af sang  35

Nu er det længe siden  53



Nu falmer skoven  55

Nu lakker det ad tiden småt  31

Nu lokker atter de lange veje  209

Nu lukker sig mit øje  21

Nu lyser løv i lunde  48

Nu piber alle fløjter  230

Nu rinder solen op  2

Nu skal det åbenbares 173

Nu tak for alt, ifra vi var små  179

Nu vil jeg indvie jer i  224

Nu vil jeg synge for jer en vise  194

Nu vågne alle Guds fugle små  6

Når jeg ser på skønne blomster  218

Når vinteren rinder 29

Når Vorherres sol  214

Og sneen den føg  178

O, hvor er jeg glad i dag  37

Ole sad på en knold og sang  169

Om jeg ta'r mig en livsens' ven  182

Op, al den ting  140

Pengeløs, pengelæns  165

Pensionistens hverdag  234

Pigerne udi Spanien  194

Pjaltenborgs brand  225

På det jævne  160

På lingonrda tuvor  221

På Samsø var en pige  191

På Sjølunds fagre sletter  108

På Vossevangen  216

Roselil' og hendes moder  176

Sangen har lysning  130

Se det summer af sol  46

Se dig ud en sommerdag  42

Se, nu stiger solen  7

Septembers himmel er så blå  54

Sig mig, lille Karen  180

Sig månen langsomt hæver  18

Sig nærmer tiden  172

Sikken voldsom trængsel  78

Skamlingsbanken  205

Skuld gammel venskab  204

Skønne september  56

Snart dages det, brødre  117

Snart er natten svunden  109

Sneflokke kommer vrimlende  24

Solen ler så godt og mildt  44



Som dybest brønd  105

Som en rejselysten flåde  86

Som forårssolen morgenrød  141

Sorgløst kan vi ej synge  106

Sorte stær på grene  26

Spurven sidder stum bag kvist  27

Stille, hjerte, sol går ned  19

Sæt grammofonen i stå  183

Så sødt som i gamle dage  183

Til vor lille gerning ud  12

Tunge, mørke natteskyer  13

Tørresnoren  215

Uden sang og uden klang  131

Udrundne er de gamle dage  104

Undrer mig på  170

Ved rugskjellet  195

Velkommen igen, Guds engle små 76

Velkommen, lærkelil  36

Venner, ser på Danmarks kort  83

Vidunderligst af alt på jord  139

Vi elsker vort land 89

Vi gå over daggstånkta berg 219

Vi pløjed' og vi så'de  52

Vipper springe  41

Vi ønsker hinanden velkommen 235

Vor Gud han er så fast en borg  149

Vort modersmål er dejligt  126

Vågarna de skrida  222

Vær velkommen (advent)  58

Vær velkommen (nytår)  79

Vågn op og slå på dine strenge  5

Vårt land, vårt land  124


