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I østen stiger solen op
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Musik: C. E. F. Weyse - Tekst: B. S. Ingeman
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øs- ten sti- ger

so - len op, den

1. I østen stiger solen op
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

spre- der guld på

sky, går

ov - ver hav og

Dm A

by.

6. Du soles sol fra Betlehem!
hav tak og lov og pris
fra hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit paradis.

Solen brænder rød og hed
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o - ver land og

3. Den hilser os endnu så smukt 5. Og med Guds sol udgår fra øst
fra Edens morgenrød,
en himmelsk glans på jord,
hvor træet stod med evig frugt, et glimt fra paradisets kyst,
hvor livets væld udflød.
hvor livets abild gror.

2. Den kommer fra den fagre kyst, 4. Den hilser os fra lysets hjem,
hvor paradiset lå,
hvor størst Guds lys oprandt
den bringer lys og liv og lyst
med stjernen over Betlehem
til store og til små.
som Østens vise fandt.
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Musik: trd. Ungarn
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1. | Solen brænder rød og hed og høsten den bli’r fin.:|
|:Bom bom, tromme tromme:| slå på tamburin.

2. |:Farfar samler æbler op og fodrer gårdens svin.:|
Bom bom…

3. |:Mormor vander blomsterne bag stuens blå gardin.:|
Bom bom…

4. |:Karlen kører kornet ind og nynner melodi’n.:|
Bom bom…

5. |:Spillemand spil op til dansen stem din violin.:|
Bom bom…

6. |:Festen står i laderne med sang og dans og vin.:|
Bom bom…
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Marken er mejet
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Musik: trd. DK - Tekst: Mads Hansen 1868

C

G

C

                          
Mar - ken er
Frug - ten er
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Rev

vi

me - jet, og
pluk - ket, og

hø - et er
træ - et er

G

    
mar- ken let,

det

er

høs - tet,
rys - tet,

kor - net er i
og nu går det

la - der - ne, og
hjem - ad med det

hø - et står i
al - sler- sids - te

hæs.
læs.
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gam- mel ret,

1. Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
|:Rev vi marken let, det er gammel ret;
fuglen og den fattige skal også være mæt.:|
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fug - len og den

fat - ti - ge skal

og - så væ - re
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mæt.

2. Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
|:Bind så korn i krans, hurra her til lands
slutter høsten altid med et gilde og en dans.:|
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