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Her de 40 sjove og frække sange til Jule- og nytårsfrokosten:

Julesange:
Velkomstsang til gæsterne! Slagsangene ved bordet!  Højt fra Træets (nr.1)! 

Højt fra Træets (FY)! Højt fra Træets (international)!  På loftet sidder (pervers)! 

På loftet sidder (Rationaliserings-forkortelses-model)! Hvis du ønsker 

lammesteg! Et barn er født i Betlehem (fræk)! Jeg en gård mig bygge vil 

(fræk)! Kasper, Jesper og Jonathan (fræk)! Klokkerne ringede til ave (fræk)! 

Skorstensfejeren gik en tur (sjov fællessang)! Kathinga Kathinga (fræk)! 

Sangprøven - Makkedille, Makkedulle (fræk) Almen festsang (sjov 

fællessang)! Juletræet med sin glans (fræk)! I skoven skulle være gilde (fræk)! 

I en kælder sort som kul (fræk)! En kvinde bekender (fræk)! Et gammelt sang 

ES (fræk)! En tur i naturen (fræk)! Den unge frk. Lis (fræk)! Motionsvisen (efter 

måltidet)! 

Nytårssange:
Kunsten at spise torsk (sjov bordsang til start)! Da hønsehuset brændte(sjov)! 

Der er et øldigt land (sjov)! Hjemmebrænderiet (sjov)! Jeg er snapsen - jeg gi´r 

Bøhmand på (sjov)! Kærlighed til øllet (skålsang)! Lille øl (skålsang)! Nu 

lokker atter den kolde bajer (skålsang)! Solen er så rød mor (sjov)! Ta´

proppen af flasken (skålsang) Spiritusprøven 1 (sjov og fræk)! Spiritusprøven 

2 (sjov og fræk)! Nytårsslagsange!



Te fest vi no er samlet

ve det, at do jo bøj.

Do så´ at vi sku hyg wos

omkring let fjet o brøj.

Men tenk en sønda me´da

o uén fjernsyn te.

Hva så mæ me´dawsluren?

hår do mon tænt o de?

Hva trowr do de koster,

mæ tøw o opsat hor.

Ja spørg do båre Claus Deden

han hår kjøwt sliws igo´r

O se te Ing´lises krøller

som di er klippet te

di koster hundred kroner

hår do mon tint o det?

Hva trowr do æ vi andre

hår kjøwt å kræm og fjet

o smu´r sej te på hagen,

jow de er æ så let.

O Bawren han fik sokker

me striwer foran te

di koster førre kroner

hår do mon tint o det?

Nå skidt no er vi kommen

o kommer nok igjen

for vi hår æ fortrøt de

at vi tow mej herhen.

Nej, vi er rijtig glå´ for

at vi er kommen me

og alt hva vi hår døjet

la vær o tink o det.

Ja, vi er da så glå´ for

at vi måt kom i daw

o ønsk dæ pænt te løk o

di skjønne fødseldaw

Å vi er osse glå´ for

at vi ka wær her no

o båre spis o drek te

for do betåler jo.

No ve vi osse slut mæ

o ta vor glas i hån

vi rejser wos o skoler

i øl o vin o vand.

O ve do hva vi ønsker

for dej do kjære mand

at do må løw løkle

i manne, manne oér.




