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blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

4) De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

5) At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.
                              Alex Graff

1) Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af landet fór
med sol på sine vinger.

2) Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage.
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

3) Hver stuppet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
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 1  Jeg  elsker den brogede verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.

  2  De snakke, som om den er gammel,
af synd og sorger mæt.
O nej, den flyver endnu i dans
om solen så ung og let!

  3  Jeg har grædt, som andre, af smerte,
fordi min boble brast.
Men boblen er ikke verden;
læg verden det ej til last!

  4  Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?

  5  Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro -
thi evig stilstand er død!

  6  Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid!

                               H.V. Kaalund.

Kaffe



6    Da over os det hele år 
sin fred han lyser gerne, 
og efter vinter kommer vår 
med sommer, korn og kerne. 
 
7    Og når engang på Herrens bud 
vort timeglas udrinder, 
en evig sommer hos vor Gud 
i Paradis vi finder. 
 
8    Da høste vi, som fugle nu, 
der ikke så og pløje; 
da komme aldrig mer i hu 
vi jordens strid og møje. 
 
9    For høsten her og høsten hist 
vor Gud ske lov og ære, 
som ved vor Herre Jesus Krist 
vor Fader ville være! 
 
10    Hans Ånd, som alting kan og ved, 
i disse korte dage 
med tro og håb og kærlighed 
til Himlen os ledsage! 
    N.F.S. Grundtvig 1844

1  Nu falmer skoven trindt om land, 
og fuglestemmen daler; 
alt flygted storken over strand, 
ham følger viltre svaler. 
 
2    Hvor marken bølged nys som guld 
med aks og vipper bolde, 
der ser man nu kun sorten muld 
og stubbene de golde. 
 
3    Men i vor lade, på vor lo, 
der har vi nu Guds gaver, 
der virksomhed og velstand gro 
i tøndemål af traver.    
 
4    Og han, som vokse lod på jord 
de gyldne aks og vipper, 
han bliver hos os med sit ord, 
det ord, som aldrig glipper. 
 
5    Ham takker alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i vang, 
for ordet og for livet. 
 

Prisen gives  til en gruppe personer, foreninger, institutioner, virksom-
heder eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig indsats for at skabe 
aktivitet i sognene Bølling, Hanning, Finderup og Sædding eller dele 
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