
Det er idag et vejr 

Schierbeck, Poul 1939 

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! 
O søde va r, sa  er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 
nu vil jeg ga  og købe hyacinter 
og bringe dem til e n, som jeg har kær. 
 
Hun købte af de hvide og de bla  
hun købte af de smukkeste, hun sa . 
Det er i dag et vejr! Og solen skinner! 
Og om mig svæver lutter lyse minder, 
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker pa . 
 
Og de kom svævende i ring og rad., 
Hun gik imellem dem og var sa  glad. 
Det er idag et solskin uden mage! 
Og jeg har solskin nok til mange dage, 
og jeg ma  kysse hvert et lille blad. 
 
Hun kyssede dem alle, hver især, 
hun bragte dem til den, hun havde kær. 
Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter! 
Det er idag et vejr, et solskinsvejr-!  

Program:  

18.00: Tale af Ole Kobbelgaard - Fællessang: ”Go´ morgen lille land…” 

18.30:  Alle får serveret gullasch m. kartoffelmos 

19.15: Fællessang: ”Det er i dag et vejr...” 

19.30: Anne Heide fortæller om varme hveder og gullaschbaroner 

20:00:  Årets Gullaschbaron, Bob Trindkjær, om hans gullasch.    

Godmorgen, lille land! 
Et land med sol, et land med dis,  
med kyst af sten og sand, 
som havets bølger slikker, 
med bakker skabt af is, 
koldt eller venligt skiftevis. 
 
Godmorgen, ø ved ø! 
Nu ser vi Danmarks buetegn  
med blink af hav og sø, 
de slanke, lyse broer. 
I sol, i blæst, i regn 
bærer de os fra egn til egn. 
 
Godmorgen, hver og en,  
som sidder ved et morgenbord  
fra Skagens hvide gren 
til Gedsers lange odde, 
pa  vores prik mod nord 
her pa  den kuglerunde jord. 
 
Godmorgen, sta  nu op! 
Sta  ud af drøm og tankespind  
og stræk din tunge krop, 
for ingen er alene; 
na r verden lukkes ind,  
bygger vi bro fra sind til sind. 

Godmorgen lille land 
Melodi: Carsten Johs. Mørch   

Tekst: Niels Brunse - 1998 
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