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med dem daw så læng, læng sind? +5 .

Di skjgnne ungdomsdaw,a ja, | A , >

de daw sa sveera find!

Vi'el løwt wor kop så glådle op

for dem daw så læng, læng sind!
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Men al den trawen verden rundt
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Der er mi hånd, do gamle swend! i Ea WIN
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Dagen i dag er din

Livstræet

De nære ting

Hune-præsten 's sang

Sandhed og Lys

Når igen det erslut på en dejlig dag

10
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+ Alle vor dyder er en hjertesag -

de prægervores adfærd dag for dag.

Vort budskab har mødt megen sympati-

¥* må dette vare ved-det håbervi.

sk Harvi fortjent en bolig i HAN 's hus-

5 ”leved vi i en selvtilfredsheds rus.

Monikke tvivlen nager godt og vel

W- XI hver enkelt brodersvarer forsig selv.

SS AN
FF >< ¥*
\ |
MS

* 3

" Tekst: Henry Ødgaard Nz

> \ NZ
Så, ZN
AAR …— 3 5 røg  



5.

J Men håbetlever — lad det veer” din trast -

& tro på dig selv og lyt du til HAN 's røst.

å Da er du snart igen på rette vej -
1
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Melodi: Vær du mig nær
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Alle vi brødre følger sammevej-

sandhed og lys — vi søger du og jeg.

Menvier ej alene på vor færd -

HAN våger over os - er altid nær.

Kender du helt dig selv — min kære bror-

det rette svar er næppe, det du tror,

Ransag dit indre , både sjæl og sind —

oprørske kræfter har du lukket ind.

vi håber alle — det må lykkes dig.
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Dagen i dag og Aindeg Vw Ve -U "Vi.

Dagen i dag, er din min ven,

dageni går, kommeraldrig igen.

Dagen er lige her og nu,

indholdet skaber du.

Fyld den med glæde, varme og tro

andre skal føle dagen er go .

Hvorderervilje, er dervej,

nu er der brug for dig.

Dagen i dag, er ganske kort

men du har megetat give bort.

Tindrende smil og gode ord,

kosterjo ikke spor.

Glæder du andre,viser detsig,

skyerne spredes også for dig,

Du kan forskønneselv dit liv,

når du er positiv.
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Dagen i dag, tilhører dig

dagen i morgen du kenderej,

ved ikke hvad den bringevil,

eller om du er til.

Dageni dag du udnytte må,

selv om den også tegnerlidt grå,

Nu er det bare optil dig,

hvordan den formersig.

Dagen i dag du bruge kan

både med følelse og forstand.

Andre du møder på din vej,

påvirket bli'r af dig.

Giv dem et smil, det varmer enhver

mere end penge, er det jo værd.

Deler du glæden ud min ven,

se, hvor du får igen.

  

jeg måtte møde ved bispens skrivebord -

kors, hvor vi skændtes — den røg helttil top -

jeg kvalte min sorg med en 3 — 4 Hof.

Ensom præst på 40 år.…

Kirkeministeren — en herlig gut -

tænk, han servered' et glas med pullimut -

Han sagde: Ta' hjem og lad vær' meddit pjat-

på hjemvejen snupped' jeg Aalborg ved nat.

Ensom præst på 40 år.…

Men kørekortet — det røg sig en tur-

jeg skal nu ikke på Antabuskur-

* jeg vil kun leve, præcis som jeg gør -

for sandheden er nemlig den - atjegtør.

Ensom præst på 40 år.…

Så sku' det ske,at jeg bli'r arbejdsløs -

ta'r jeg det roligt — jeg bliverej nervøs -

for jeg tror nemlig, at man heri Lind -

Ensom præst på 40 år.…
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Klagen mod mig blev til sidst alt for stor -
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kan bruge en præst medet lyst og venligt sind.
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Melodi: Billetmærket

Jeg — Hune-præsten er kendt af enhver

jeg leverlivet — det søde nok især-

Min menighed synes,det erfor galt -

men skråt op med den — de får mig aldrig kvalt

Ensom præst på 40 år-

stor, bred og mægtig- med skæg og kunlidt hår -

min kærlighedtil dig er stor -

ja, jeg elsker dig — og det har satsit spor.

 

    Der er så meget, der kan trykke -

gøre dagentrist og grå.

Se de folk, der uden lykke -

bare går og gåri stå.

Lad dem legei livstræets krone -

Lad dem føle,at liveter stort.

Lad dem skue de blå horisonter-

og himmelhvælvingensport.

Jeg er en ganske almind'lig person —

Men jeg må ikke,nej, drikke øl på kro'n - 2

man bli'r forarget og så skidesur-

hver gang at jeg tager på værtshusentur.

Ensom præst på 40 år .…

Hvorfor må jeg ej kom' sammen med pø'er

”det kan man ikk”” — det går de rundt og sø'er-

menighedsrødderneer så jaloux -

Gud ved, om de ej gør det selv lidt i smug.

Ensom præst på 40 år …

==, Der er så meget uden varme-

uden ånd og udenliv.

Folk bliver fattige og arme -

tænker kun på tidsfordriv.

x Lad os lege…
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Der er så mange uden venner-

uden kærlighed og kys.

Folk som ingen andre kender-

hvor mon de skal finde lys?

Lad os lege…

Der er så hård en kamp om magten -

alle kæmperforsig selv.

Er der ingen, der har sagt dem -

at de slår sig selv ihjel?

Lad os lege…

Der er så mange,derer slaver-

af sit job og afsin tid.

Hvorfor bruges vores gaver-

uden tanke, uden vid?
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Lad os lege… A,
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3 Dit sind flyver altid så viden omkring,

Ad det er, som du glemmerde næreting.

” Du drømmer om lande i syd og mod nord

c og ser ikke skønheden, hvor du bor.

Du synes din dag er så kedelig grå.

% Hvad er det, du søger, hvad venter du på.

Når aldrig du underdig rist ellerro,

kan ingenting blomstre, og intet gro.

% % Gå ind i din stue, om end den er trang

og hør, hvor den nynnerenstille sang.

Den rummerdog ting, som dit hjerte har kær,

* du ved bare ikke, hvad de er værd.

sy?He Den lykke, du søger bag blånende fjeld,
r den har du måskealtid ejet selv.

NZ > Hold op medatjagei hvileløs ring “|

og lærblot at elske de næreting. p


