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1 Lildstrand-sangen (1)
Melodi: ? – tekst : ?

Nu om Lildstrand vil vi synge
En gemytlig bette sang
Om en herlig fiskerklynge
Om når livet går sin gang
Om et folk så stærk og gavmild 
Om, hvor fiskerpigen bor
Her er tørfisk – ja, og speg’sild
Her hvor alting er og gror 

Her er liv, når solen skinner
Og når båden rigges an
Nordsøluft gi’r friske kinder,
Ypperligste badestrand.
Og turisten står og kigger
På hvad der nu er i garn.
Førsteklasses fisk der ligger
Det er kræs for mand og barn.

Gå på ture ind i landet. 
Se på dyr – hør fuglefløjt.
Pump din cykel – kør langs vandet, 
selv om det kan være drøjt.
Hør når nordsøbølger vugger 
Eller bryder ud i vold.
Lyt når fiskerpigen sukker
Efter sol når det er kold’.

Gå en aftentur til havet
For at se på solnedgang.
Vejret skifter velbegavet. 
Hver sin tid og hver sin klang.
Her hvor by og land de mødes.
Her hvor meninger bli’r vendt.
Se på garnene der bødes,
Hver en nyhed bliver kendt.

Mer’ end hundred år er gået.
Siden Lildstrand den tog form.
Havet får – har altid fået
Sin gevinst af hver en storm.
Mange stolte mænd og kvinder 
Har lagt bryst og vilje til.
Her et sammenhold man finder.
Folket er – de kan og vil.
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2 Lildstrand-sangen (2)
Melodi: ”Poor old Joe” – tekst? 

Gå’t er den tid, da Lildstrand den var ny.
Gå’t er den tid, da man startede vor by.
I al den tid, der er gået siden da,
Vi hører havets bølger hviske til os nu:
Ved Lildstrand, ved Lildstrand,
der er godt at bo,
Vi hører havets bølger hviske til os nu.

Tiden er gå’t, og meget er der hændt.
Vi har fortalt, hvad mange de har kendt.
Sidder I stille, så gør I nok som os: 
Vi hører havets bølger hviske til os nu:
Ved Lildstrand, ved Lildstrand,
der er godt at bo,
Vi hører havets bølger hviske til os nu.

Havet har gi’t og taget af vor by.
Havet kan vær’ gal og blive god på ny.
Mister du modet, så bare gør som os:
Vi hører havets bølger hviske til os nu:
Ved Lildstrand, ved Lildstrand,
der er godt at bo,
Vi hører havets bølger hviske til os nu.

Mange år er gå’t, og tiden standser ej. 
Frem nu vi vandrer og ej den anden vej.
Vi tror, at lykken vil gæste vores by.
Vi hører havets bølger hviske til os nu:
Ved Lildstrand, ved Lildstrand,
der er godt at bo,
Vi hører havets bølger hviske til os nu.
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3 Åbent landskab
Tekst og melodi: Ulf Lundell

Jeg triv’s bedst med åbne vidder
nær ved havet vil jeg bo
et par måneder om året
for at sjælen kan få ro.
Jeg er skabt til åbent landskab
hvor vindene får fart.
Hvor lærken hænger himmelhøjt
og synger smukt og klart.
Der brænder jeg min brændevin
og sanker selv min krydderurt.
Og drikker det med velbehag
til sild og hjemmebag.
Jeg er skabt til åbne vidder.
Nær ved havet vil jeg bo.

Jeg triv´s bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl
Hvis du kommer fuld af stridslyst,
så ser jeg helst din hæl.
Jeg er skabt til skumringstimer
og aftensbrisens sus.
Med hanegal på afstand og
med langt til næste hus.
Med trods alt ikke længere end, 
at det kan ske en gang, at jeg
sidder under stjernerne
og hører fest og sang.
Jeg ka´ bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl

La´ mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.
Og lytte til konkylier
med havets sange i.
Med det klare og det enkle
er jeg på sikker grund.
Når et ja er ja, og nej er nej
og tvivlen holder mund.
Så lægger jeg en krans af løv
et sted, hvor runestene står
som vidner om en tanke, der
har holdt i tusind år.
Lad mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.
Jeg triv´s bedst med åbne vidder.
Nær ved havet vil jeg bo.
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4 Midsommervisen
Tekst: Holger Drachmann —melodi P. E. Lange-Müller, 1885 

Vi elsker vor land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli'r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter,
så varme så glade. 

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler. 

Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
under mark over strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde
hver by har sin heks,
og hver sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli'r tvivlende kolde.
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5 Den danske sang
Melodi: Carl Nielsen – Tekst: Kai Hoffmann

Den danske sang er en ung, blond pige,
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige,
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang, når den dybest klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold.
Imod os bruser på brede vinger
en sagatone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er os og vort.
Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp kræver stadig stål;
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes,
det flammer hedest i Bjarkemål.

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad;
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig, ung og glad.
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6 Blæsten går frisk over Limfjordens vande
Tekst: Povl Hamburger – tekst: Erik Bertelsen

Blæsten går frisk over Limfjordens vande,
Rusker dem op til vågen flugt,
Jager dem mellem de favnede strande,
Fylder med toner hver en bugt.
Og sømanden synger bag sit rat
På krydstogt fra Nordsø til Kattegat.

Dagen står høj over Limfjordens vande,
Beredning og sund og krinklet vig!
Sallingland, Thyland og andre lande
Hilser hverandre med mågeskrig.
Og bonden går på sin egen agerjord
Med blikket forynget af luft og fjord.

Lyset slår blink over Limfjordens vande
Tindrer og ler i et stridigt spil.
Bølgerne kaster med flammende brande
Vikingedrømmenes hvide ild.
Og ungdommen føler fjordens magt,
Og udve fjernt over verden strakt.

Længsel er saltet i Limfjordens vande
Her fik jeg fartens glød på kind,
Her blev med kølige stænk mod min pande
Viet til uro mit sejlersind.
Ja, Limfjord, jeg elsker dit blå humør
I kuling fra Hals og til Harboør.
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8 Regnvejrsdag i november
Melodi: Pia Raug - Tekst: Ebba Munk Pedersen.

Jeg vil male dagen blå 
med en solskinsstribe på 
vælge lyset frem for skyggen 
gi' mig selvet puf i ryggen 
tro på alting, selv på lykken 
jeg vil male dagen blå. 

Jeg vil male dagen gul 
solen som en sommerfugl 
sætter sig på mine hænder 
alle regnvejrsdage ender 
der står 'maj' på min kalender 
jeg vil male dagen gul. 

Jeg vil male dagen rød 
med den sidste roses glød 
jeg vil plukke kantareller 
løvetand og brændenælder 
leve i det nu, der gælder 
jeg vil male dagen rød. 

Jeg vil male dagen grøn 
dyb og kølig - flaskegrøn 
sætte tændte lys i stager 
glemme rynker, dobbelthager 
håbe på mit spejl bedrager 
jeg vil male dagen grøn. 

Jeg vil male dagen hvid 
nu hvor det er ulvetid 
købe franske anemoner 
for de sidste tyve kroner 
lytte til Vivaldis toner 
jeg vil male dagen hvid. 

Jeg vil male dagen lys 
strege ud og sætte kryds 
jeg har tusind ting at gøre 
klokken elleve-femogfyrre 
blev november hængt til tørre 
jeg vil male dagen lys.
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9 Du kom med alt det, der var dig

Tekst: Jens Rosendal / Musik: Per Warming

Du kom med alt det, der var dig,

og sprængte hver en spærret vej,

og hvilket forår blev det!

Det år, da alt blev stærkt og klart

og vildt og fyldt med tøbrudsfart

og alting råbte: lev det!

Jeg stormed ud og købte øl,

ja, vint'rens gamle, stive føl

for ud på grønne enge.

Og du blev varm og lys og fuld,

og håret var det pure guld

som solen - skjult for længe.

Og blomster åbned sig og så,

at nu blev himlen stor og blå

og stunden født til glæde.

Din næve var så varm og god,

og du var smuk og fuld af mod,

så smuk, jeg måtte græde.

Vorherre selv bød ind til fest.

Der sad vi hver benovet gæst

i kærlighedens sale

med øjne, undrende og blå,

vi bare så og så og så

og slugte livets tale:

At livet det er livet værd

på trods af tvivl og stort besvær

på trods af det, der smerter,

og kærligheden er og bli'r,

og hvad end hele verden si'r,

så har den vore hjerter.
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10 I Danmark er jeg født
Tekst: H. C. Andersen – melodi: Henrik Rung

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuld månen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Danebrogen vajer, -
Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag,
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder,
Gud giv dig fremtid. som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne ø'r, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!
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11 Se, det summer af sol over engen
Tekst: Holger Drachmann – melodi. Stephen C. Foster 

Se, det summer af sol over engen,
honningbien vil fylde sin kurv,
og der pusles ved bordet og sengen
af den fattigste sisken og spurv:
og der jubles hele dagen,
men mod kvælden bli'r alting så tyst,
våren synger sin sang, det er sagen,
og mit hjerte bli'r voks i mit bryst.

Der er sølvklang i majbækkens vove,
gyldent skær gennem aftenen lang,
hver en grøft bliver blomstrende skove
langs den kornrige, bølgende vang:
disse bølger, o, de stiger
med min sjæl over solskyens rand,
rundt i verden er dejlige riger,
ingen vår som en maj i vort land!
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12 Livstræet
Tekst: Erik Lindebjerg – melodi: Hans Holm 

Der er så meget, der kan trykke,
gøre dagen trist og grå.
Se de folk, der uden lykke
bare går og går i stå. 
Lad dem lege i livstræets krone,
lad dem føle, at livet er stort, 
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Der er så meget uden varme,
uden ånd og uden liv.
Folk bli`r fattige og arme, 
tænker kun på tidsfordriv. 
Lad dem lege…

Der er så mange uden venner,
uden kærlighed og kys.
Folk, som ingen andre kender
hvor skal de mon finde lys? 
Lad dem lege…

Der er så hård en kamp om magten,
alle kæmper for sig selv.
Er der ingen, der har sagt dem,
at de slår sig selv ihjel? 
Lad dem lege…

Der er så mange, der er slaver,
lænket fast til job og tid-
hvorfor bruges vore gaver
uden tanke, uden vid?
Lad dem lege…
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13 Om lidt er vi borte
Tekst og musik: Kim Larsen og Bellami

om lidt... blir her stille
om lidt er det forbi
fik du set det du ville
fik du hørt din melodi
forladt og alene
danser cirkusprinsesen rundt
går i stå... på sin line
i et sanseløst sekundt
om lidt om lidt
er vi borte
vi ses måske igen

om lidt bli'r her stille
om lidt er det forbi
fik du set det du ville
fik du hørt din melodi
Om lidt om lidt
er vi borte
vi ses måske igen
om lidt om lidt
er vi borte
vi ses måske
igen
du du du di du
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14 Love me tender
Sangskrivere: Elvis Presley / Vera Matson
I Lildstrand og omegn mest kendt fra legendariske musikaftener hos Tex

Love me tender, love me sweet
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so

Love me tender, love me true
All my dreams fulfill
For my darling I love you
And I always will

Love me tender, love me long
Take me to your heart
For it's there that I belong
And will never part

Love me tender, love me true
All my dreams fulfill
For my darling I love you
And I always will

Love me tender, love me dear
Tell me you are mine
I'll be yours through all the years
'Til the end of time

Love me tender, love me true
All my dreams fulfill
For my darling I love you
And I always will


