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Børnehuset Gemmet,  foråret 2018 

Kære _______________________________________ ! 

Du slutter nu i dit børnehus - Børnehuset Gemmet! 

Her følger nogle sange. Nogle af dem har du været med til at synge. Der er også nogle, du 
aldrig har hørt eller ikke har hørt så tit, men så kan du få dem sunget eller læst derhjemme.  

I Børnehuset Gemmet har der været sang og musik – rim, remser og rimser.  

Nogle sange eller rim er aldrig blevet skrevet ned ... noget huskes alligevel.  

Husk altid, at man kan ikke synge og være sur samtidig! 

Stor sanghilsen fra Anders 

Tekster: ©Anders Chr. Enevoldsen 

 
 Melodi: We Will Rock You … (Queen)  

Det var gamle dage, børnehuset kom 

Det var gamle dage, børnehuset kom; 
nu er vi fornyet, og vi synes om  
Børnehuset Gemmet  
klap-klap - klap  
klap-klap - klap  
Børnehuset Gemmet  
klap-klap - klap  
klap-klap - klap  
 
Vi ka' lege længe i det det nye hus  
både pi'r og drenge – her i sus og dus!  
Børnehuset Gemmet 
klap-klap - klap  
klap-klap - klap  
Børnehuset Gemmet  
klap-klap - klap  
klap-klap - klap  

Hvornår er det forår?  
 ./: Hvornår´ det forår? Når fire grønne spirer,  
to drenge og to piger ta´r på tur! ./: 
  

Anerkendende rap 
Jeg vil gerne lige sige, du´ en meget sød pige,  
jeg vil gerne lige sige det igen! (siges 2 gange) 
 
Jeg har ikke sagt det læng´, du´ en meget sød dreng,  
jeg vil gerne lige sige det igen! (siges 2 gange) 
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Fastelavn – du gi´r mig … 

Melodi: Yellow bird 

./: Fastelavn, 
du gi´r mig et andet navn! ./. 
 
Er jeg superman? 
Hvad mon Elsa kan? 

- lave is af vand 
i en blålig spand? 
Fra et fremmed land 
kom en prins i stand 
Nu skal han giftes med … 

./: Fastelavn, 
du gi´r mig et andet navn! ./. 
 

./: Fastelavn, 
du gi´r mig et andet navn! ./. 
 
Er jeg superman? 
Hvad mon Elsa kan? 

- lave is af vand 
i en blålig spand? 
Fra et fremmed land 
kom en prins i stand: 
Nu skal han giftes med … 
Faster Lau … … ra! 

 
 

 
 

Syng Højt og Små Synger Sammen  
- på Bellahøj 

Jeg vil rulle mig ud, jeg vil synge højt, 
jeg vil hilse på fuglen og gi´ et fløjt (fløjt) 
eller vinke til den, mens den flyver af sted, 
jeg vil synge med DIG! Ta´ tonen med! 
./: Syng Højt – når Vi synger sammen, 
Syng Højt – på Bellahøj! ./: 
 

 

:  
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Melodi: Lille Lise, lille Lise fik en dukkevogn, holdt så meget af den, sov med den om natten …. 

osv. 

Hvem er det, der synger, så det gynger i Nordvest? 
Liffen, laffen, luffen, det er os i Muffen! 
Hvem er det, der synger, så det gynger i Nordvest? 
 
Hvem er det, der rimer, så det kimer i Nordvest? 
Liffen, laffen, luffen, det er os i Muffen! 
Hvem er det, der rimer, så det kimer i Nordvest? 

 
Sangen sår …  
(en voksen-børne-have-vokse-sang) 
Sangen sår i en særlig have 
mer´ end de aner, sikken solskinsgave, 
blomster vokser op og springer ud 
med børnerim om alt fra Batman til Gud. 
 
Syng videre, syng som du altid har gjort, 
syng om edderkop, rabarberblad, småt og stort. 
Syng om glæde, syng dig glad, når du er ked 
syng med pigerne og drengene, og ta´ takt og tone med! 

Fluen Flemming  

(egen melodi) 

Mit navn er Flemming, jeg er flue 
på en vuggestuestue 
der er også børnehavebørn på rad. 
Ja, jeg er ganske godt placeret, 
stuen, den er integreret, 
så jeg sidder blot og venter i en blespand. 
Vil du se, mand? 
Der´ gevinst på vej 
til min blespand, 
det vil jeg love dig, 
der´ en duft af noget godt til mig, 
måske fra dig? 

En lille bille ville kilde Sille, 
 
(Egen melodi – eller som remse) 
En lille bille ville kilde Sille, 
og Sille råbte: "Ih, du lille milde, 
la´ vær´ og kild, for jeg er meget kilden!" 
Og straks forsvandt den, ja, det gjorde billen. 

Sildehajen Mille 
Sildehajen Mille ville kilde, 
sildehajen Mille ville kilde, 
sildehajen Mille ville kilde vilde sild! 
Sildehajen Mille ville kilde. 
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Sand, sand, sand … 
Mel.: Song, sung blue … (Neil Diamond) 
 
Sand, sand, sand, 
sand, det er det bedste! 
Vand, vand, vand, 
mandag ska´ vi feste! 
Mudderbad, mor bli´r glad, 
for hun har vaskemaskine (vand, mand! Vand, mand!) 
Far han gi´r den endnu en tand, 
han hælder sæbe i! (du-du-du) 
Spand, spand, spand, 
hvem mon er på spanden? 
Kan, kan, kan nogen gi´ mig kanden? 
Hælder lidt, jeg bli´r svedt, 
når solen bager min kage. (bag-bag-bag-bag) 
kagen får et lag til om lidt, 
hvem vil da klage? Nej! (dej-dej-dej) 

Smulret sukkerpolitik for små … 
Der var en lille kage, 
den ville jeg da smage, 
nu´ der ikke mer´ tilbage!  

Fastelavn i Gemmet 

Mel.: Vi lister os af sted på tå … (Folk og Røvere i Kordemommeby) 

I dag er det så fastelavn, 
og vi går rundt med masker, 
mens bollerne gør vældig gavn 
i maven, og vi smasker! 
Men vi kan ikke kende os, 
til slut så må vi vende os 
og kikke med øjne i nakken - og se 
alt det sære og sjove som her kan ske! 
 

En vestjysk remse: 

”Go´ daw, go´ daw, a kommer li´ fra æ haw!” 
 

Vindrap 
Jeg holdt vejret, men slap en vind 
den blev til en orkan, som strejfede 
           min kind. 
Jeg holdt vejret, men slap en vind 
den blev til en orkan, som strejfede 
           min kind. 
Jeg syn´s det lugter (snus x 3) 
Jeg syn´s det lugter (snus x 3) 
Jeg syn´s det lugter (snus x 3) 
Jeg syn´s det lugter! 
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Jeg er en lille rørsanger, 

Jeg er en lille rørsanger, 
jeg var før bange, og 
genert, når jeg sku´ synge; 
jeg gemte mig i mine rør, 
nu er det ikke mer`som før, 
nu står jeg frem, får hele mosen til at gynge. 
  
Og min mor og mine søskende – de vugger med mig, 
mor har bygget os en rede, som er noget for sig: 
Den gynger og vugger mellem mine rør, 
ja der er vuggende rytme – bare kom og hør! 

ja, der er vuggende rytme til den dag, jeg …. (rørsangeren falder sammen) 
  

Robin Hood har skudt 

(Egen melodi) 
 

Robin Hood har skudt 
Robin Hood har skudt 
en genvej – gennem Sherwood. 
Robin Hood har skudt 
Robin Hood har skudt 
en genvej – gennem Sherwood. 
”Jeg har fortrudt, 
jeg har skudt Robin Hood!” 
Sagde sheriffen og slog en xxxx(pust en pruttelyd uden at udtale ordet) 
”Nej, det´ bare gas, 
men du må kalde mig Mads 
hvis ej min vedhæfted´ pil var på plads! 
 

 

Går man i større sko … 
Egen melodi 
 
Går man i større sko på Nørrebro?  
Spørg Mert, spørg Mert! 
Går man i større sko på Nørrebro? 
Spørg Mert, spørg Mert, er det så svært? 
 
Han har en større hånd, 
han kan binde dine snørebånd, 
han har en større hånd, 
og han kan binde dine snørebånd! 
 
Går man i større sko på Nørrebro? 
Spørg Mert, spørg Mert! 
Går man i større sko på Nørrebro? 
Spørg Mert, spørg Mert, er det så svært? 

 

 

,
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*Rimser 

Garderoben: 

Hiv-o-hiv-o-hiv-o-høj 
X  ta´r  sit udetøj 
… PÅ/AF! 

Legeplads: 

X  leger i sit sand! 
bager, bygger som han (hun) kan!  
 

Ved bordet: 

X kan spise, X har mad, 
mad gør X ganske glad! 
 

Badeværelset: 

X – du ka´ se, 
du ka´ selv ta´ din ble A (af), 
B, C, D (det)  … 
ka´ du se … ? (rimsen kan siges kontinuerligt) 

 
X,  du har vand, du har sæbe, - du ka´  
vaske dine hænder – som bli´r  rene, JA, JA! 

Ved gang op og ned ad trappen: 

X holder sit gelænder 
med begge sine hænder!   

 

*en rimse er en remse, som er personlig. Og den kan være helt enkel. 
Du kan f. eks. lave en rimse om mor:  
 
Mor, mor, ved du, hvad jeg tror,  
jeg tror, jeg skal synge med  i et kor! 
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Egen melodi (som ”Hvornår er det forår?” 

 
”Jeg mødte en isbjørn, 
Jeg var ved at blive spist, Bjørn, 
men så kom du og reddede mig!” 
 
 

 

 

 

Piratsangen – som er egentlig blev skrevet til Piratstuen i en anden institution – er 

under et år gammel. Den er et af de større hjemmelavede hits i Børnehuset Gemmet: 

(egen melodi) 
 
Det er rart at være pirat, 
vi bli´r venner i en fart, 
og vi´ alle i samme båd, 
og vi har fået  
lov til at være på toppen! 
Det´ det gode børneliv,’ 
og vi synger HØJT – O HIV! 
Kom og sejl en tur med os 
fra eventyrets land. 

 

 


