
 

SYNG  MED  PÅ  FESTLIG  FÆLLESSANG  FRA  SIR JUKE 
(Sejle op af åen nr. 1) 

Finder du på Sir Juke i indstillingen ”Hygge- og spisning – under fanebladet ”Fest- & Skålesange” 

 

Vi sejled´ op af åen – sejled ned af igen 

Det var vel nok en dejlig sang 

Den må vi ha´ endnu engang 

Og vi sejled op af åen – sejled ned af igen 

Bare frem og tilbage – hæng i min gamle ven. 

 

 Syng – syng – syng og vær´ glad, syng med den stemme du har 

 Syng – syng – syng og vær´ glad, syng og hold sorgen for nar 

 Selvom du også på pumperne kø´r, så frem med det gode humør 

 Hvor du i verden så end kommer hen,  Karoline er bange for bussemænd. 

 

Jeg har en ven – en rigtig sejler, der vil ta´ kegler i hver en havn 

Han er en svend der går på varmen og midt på armen der står mit navn 

Så brav, så ærlig – ja han er herlig, når han mig kærligt 

Ta´r i sin favn og det gør han så tit 

Jeg har en ven – en rigtig sejler, der vil ta´ kegler i hver en havn 

 

 Den er fin med kompasset, slå rommen i glasset 

 Og stik mig lidt kandis, all right på en spoon 

 Skønt få er vi nok til, at ta´ os en grog til 

 Og Rosvald og Rosa er bound for Rangoon 

 Tra la la la………………….. 

 Skønt få er vi nok til, at ta´ os en grok til 

 Og Rosvald og Rosa er bound for Rangoon 

 

Det er dig jeg ka´ li´- gi´ mig lov til at fri – Anne Mari´ 

Jeg skal gå klokken 9, så er alting forbi – Anne Mari´ 

Så længe jeg sejler – jeg længes min ven 

Men når jeg er hjemme – du har mig igen 

Du er mit sværmeri – det er dig jeg ka´ li´  Anne Mari´ 

 

Da hønsehuset brændte, ville hanen ikke ud 

Den baskede med vingerne, for den var hønefuld 

Det er vi ikke endnu, det er vi ikke endnu 

Så tag dit glas og drik det ud. 

Hvis ikke vi sku´ ku´ hvem sku´ så ku´ ku´ 

Vi har da altid ku´ til nu. 

 

 

Book Sir Juke, fremtidens jukeboks til DIN næste fest på 7070 2310 
 


