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Kærlig hilsen - Venner og familie 

I østen stiger solen op. C.E.F Weyse / B.S. Ingemann 

1. I østen stiger solen op 

den spreder guld på sky, 

går over hav og bjergetop, 

går over land og by. 

2. Den kommer fra den fagre kyst, 

hvor paradiset lå, 

den bringer lys og liv og lyst 

til store og til små. 

3. Den hilser os endnu så smukt 

fra Edens morgenrød, 

hvor træet stod med evig frugt, 

hvor livets væld udflød. 

___________________________________________________________________________ 

Det er så yndigt at følges ad. C.E.F Weyse / N.F.S. Grundtvig. 

   1.  Det er så yndigt at følges ad 

   for to, som gerne vil sammen være; 

   da er med glæden man dobbelt glad 

   og halvt om sorgen så tung at bære; 

   ja, det er gammen at rejse sammen,  

   at rejse sammen, når fjederhammen 

   er kærlighed, - er kærlighed.  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Der er ingenting der maner. Georg Rygaard / Axel Juel. 

1.  Der er ingenting, der maner, 

som et flag, der går til top, 

mens det drager vore hjerter 

og vort sind mod himlen op – 

og det vajer under saling 

som en flammende befaling, 

åh men også som en hvisken 

om det største, som vi ved: 

Ikke din og ikke min 

men hele folkets evighed! 

4. Den hilser os fra lysets hjem, 

hvor størst Guds lys oprandt 

med stjernen over Betlehem 

som Østens vise fandt. 

5. Og med Guds sol udgår fra øst 

en himmelsk glans på jord, 

et glimt fra paradisets kyst, 

hvor livets abild gror.  

6. Du soles sol fra Betlehem! 

hav tak og lov og pris 

fra hvert et glimt fra lysets hjem 

og fra dit paradis. 

2.  Det er så hyggeligt allensteds, 

hvor små og store har ét i sinde, 

og det, som drager de store læs, 

i hjertekamret er inderst inde; 

ja, det er gammen at holde sammen, 

at holde sammen, når ja og amen 

er hjertets sprog, - er hjertets sprog. 

2.  Derfor blotter vi vort hoved, 

hver gang flaget går til top, 

mens det drager vore hjerter 

og vort sind mod himlen op. 

Det er vore drømmes tolk, 

det er både land og folk. 

Lad dit hvide kors forkynde 

for hver fremmed havn og red, 

omend hele verden strides, 

jeg er Danmark, jeg er fred! 

3.  Hvert ægtepar, som med kærlighed 

i Jesu navn holder bryllupsgilde, 

skønt alt i verden går op og ned, 

skal finde tidlig og finde silde: 

Det er dog gammen at sidde sammen, 

at sidde sammen, hvor arneflammen 

er kærlighed, - er kærlighed. 

 

 

 

 


