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4  Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind.
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.

5  Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer, -
det er den danske sommer.

6  Pigernes latter og lyse hår,
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår -
mildt om et evigt Danmark spår,
sol over grønne sletter,
lykke og lyse nætter.

                   Thøger Larsen

1  Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.

2  Danmark, du vågner med søer blå,
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på,
ser, hvor det yppigt glider
frem af forgangne tider.

3  Lærker, som hopped af æg i vår,
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger på unge struber.
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De indstillede:
Lillian & Kurt Tobler •	
Dyssevænget 44
Annemette & Jens Holm •	
Åglimt 6 A
Præsteboligen •	
Åglimt 6 B
Cate & Lars Stjernholm •	
Sæddingvej 11
Hanne & Lars Pedersen •	
Bøllingvej 5
Lisbeth & Niels Jørn Holk •	
Holkvej 3

Liselotte Hvid & Jens Refstrup •	
Clausagervej 2A
Svend Olesen •	
Møllebakken 17
Ingerlise & Gunnar Sørensen •	
Søvejen 24
Margit & Kurt Hansen •	
Clausagervej 10
Anne Mette & Michael Madsen•	  
Tylvadvej 3

De indstillede: Margit og Kurt Hansen
Ida Søndergård
Hans Dalgaard
Maria Tylvad
Åge Jensen

1. Jeg vil male dagen blå
med en solskinsstribe på, 
vælge lyset frem for skyggen, 
gi’ mig selv et puf i ryggen, 
tro på alting - selv på lykken.  
Jeg vil male dagen blå.

2. Jeg vil male dagen gul,
solen som en sommerfugl, 
sætter sig på mine hænder, 
alle regnvejrsdage ender,
der står maj på min kalender.  
Jeg vil male dagen gul.

3. Jeg vil male dagen rød,
med den sidste roses glød, 
jeg vil plukke kantareller, 
løvetand og brændenælder, 
leve i det nu der gælder.
Jeg vil male dagen rød.

4. Jeg vil male dagen grøn,
dyb og kølig flaskegrøn,
Sætte tændte lys i stager, 
glemme rynker, dobbelthager, 
håbe på mit spejl bedrager.  
Jeg vil male dagen grøn.

5. Jeg vil male dagen hvid,
nu hvor det er ulvetid,
købe franske anemoner,
for de sidste tyve kroner,
lytte til Vivaldis toner.
Jeg vil male dagen hvid.

6. Jeg vil male dagen lys,
strege ud og sætte kryds,
jeg har tusind ting at gøre, 
klokken elleve femogfyrre,
blev november hængt til tørre.  
Jeg vil male dagen lys.

Tekst: Ebba Munk
Mel.: Pia Raug



3  Den frihed, som vi savner
    bag byens mur og tag,
    på åben mark vi favner
    en solglad junidag!
    så skære er dens kinder
    som æbleblomstens blad,
    og om dens hår sig vinder
    dugdråbers perlerad.

4  Du lyse, friske sommer!
    vor friheds unge brud,
    fra støv og støj vi kommer
    til fred og stilhed ud.
    Vort liv til lyst du vende
   på dagens solskinsfelt,
    og over os du spænde
    de lyse nætters telt!

   Johannes Jørgensen 1892

Andelskassen

Kaffe

1  Nu lyser løv i lunde,
    grønt ligger Danmarks land
    imellem blanke sunde,
    et skjold med sølverrand;
    frugtblomsters hvide pletter
    det rige, grønne felt,
   mens højt de lyse nætter
   slår ud sit sommertelt.

2  Nu løses fugletunger
    af vinterdødens band,
    et solskinskor de sjunger
    i skovens frie land; -
    de kalder os, de stemmer,
    ud af vort hverdagsbur,
    fjernt fra dets fangetremmer
    at finde dig, natur!

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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Prisen er på 3.000 kr., som skænkes af Skjern Bank. Desuden medfølger 
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