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Välkommen in i en tapper sarnling tröttgröna
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§f§fF försöker

Jag
Iist. UPPgiften iir
lig. Och den måste

Kom hit och Iat I

naturen
I das händer

rtåsot

Oktoberfest

Kom Kom Kom Kom tillItrI,ttr

l.o
na Sln gang Britas Resraurans

Ia Dig en bit mat och. en öI eller tvår,åt oss släppa loss så "i-.riå xi.rr kan

-/ vÄl«or,rsTVrsA

no rön rALANcrn
Naturnåira snapsusa:
melodi. Till våren
Helan:

.D1

Niir gäddorna slår i vikar och vass

och solen gar ner bakom Sjöbloms dass
ja, då äir det var
och HELAN GÅR!

Halvan:
Niir pigorna gar med håingiga bröst
och drtingarna inte låingre har löst
ja, då lir det host
och IIALVAN GER TROST!
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Framtiden yar bättre förr

Vinden {är löven att rnuntert dansa på slottets borggård.
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Hyffsning av glasen:
m e I odi : C hampagn e ga loppen

Kors i all sin da.r
har du b.arn"in kua.
zir du nzirsynt eller snål?
SKÅLI

I-åt oss fortsätta i sarnrna stil

Vinet kommer
lfelodi: Glada dnkan
Vinet kommer
vinet kommer
Ijuvt och svalt.
Glasen skimra
röster stimma
i vår sal.
Skål för glada minnent
Skål för varje rär!
Inga sorger finnas mer,
när vin vi tår

rE.
virvlar uppåt

Lycka till!

Hon är kvinna
med

folkrörelse aogår

Tjo va det var livat i holken i lördags,
alla for runt i en flygande dans.
Tjo va det var livat i holken i lördags'
fyllkajor är vi ju lite till mans.

Kvitt kviddevitt ropa farfar förskräckt,
farfar förskräckt ? farfar förskräckt.
Kom alla mesar för nu är det kläckt,
för nu är det pippi direkt !

Ja, tjo vad det var livat i holken i lördags
hålet var:. täppt redan kvart över fem.
Tjo va det var livat i holken i lördags
uti de tokiga stararnas hem.
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Rnaa No rr F.1

Annissa t

Bertil
Brita Maria

.l E ir<u Marie
Ela Maude

Gunilla
Göran

1r-39.i11
Jens

Johan

fan.

Monika

Jonas
Karin
Katarina
Jr,tta
Lena
Lennart
Lisbritt
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Eode'r
Sten

UIf H
UIf R
Ulla

7 Lillemor
Lotta
Margareh. . tJ

e
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*itövånC

I I

efter tolc år

skogen.'w
Tjo va det var livat i holken i lördags,
moster hon fastna med näbben i kläm.
Tjo va det var livat i holken i lördags
uti de tokiga stararnas hem.

,il8

Ola

I

It

I \t
\!..

l:'*. ,(a

I



-- r{ it

i t

=

,iF{t

Gåsarbetsgruppen
Mel: Yesterday

Gäss te t),
.i

ej,
,

du fäster dej,

jag vill giva några gäss te' d
om du bara säger yes te' mej
så ger jag några gäss te' dej.
Esterdej, gillar jag om blott
vid en sån som vill ge gäss te' dej,
så kommer jag med präst te' dej.

Pälsar får du ej,
av en fattiglapp som mej,
ändå vill jag ge,
som en ringa gest te dej,
yeah, yeah, yeah,
gäss te' dej,
det är min delikatess te' dej,
den som kunde ge en häst te'dej,
men jag har bara gäss te' dej,
jag har bara gäss te' dej.

IJUUJAKI
världsnaturfonden POSitiV Sfn

Jens Wahlstedt, WWF:s generatsek-
reterare i Sverige, ger sig-fanken oå
att ge miljön ett handtag.
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4 Flyttfåglarnas sång

,

I--
Mel: Vikomma ftån

Vi komm a frän öst och
Vi komma frän syd och nord,
i flyttfågelband
till Sveriges land
en del av vår fosterjord.
vi skådas på resan vår,
och mättas av salighet
bjuder er på sång och spel,

aC,- uti all evighet

Vi komma från stormigt hav,
vi komma från törnesnår,
vi komma frän berg,
vi komma från dal,
vi komma när det blir vår.
Att klädas i häckningsskrud
och möta natur så skön,
att få komma fram till er
vi säger "plytt-plytt-plytt,,

Jag fängade en räv idag
men räven slank ur näven
Men lika glad ftr det är jag
och gladast iir nog räven
tra-laJa-Ia...

Jag skuttar gärna kring ibland
men jag har tappat takten
jag ser den ingenannanståns

var kanjag ha lorlagt den

tra-1a-la-la

Jag frngade en sup idag
men supen slank ur näven

Men lika glad ftir det är jag

och gladast är nog levern
tra-la-la-...
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nvf[: ffi:lä'J'ss 
e n c k j ag trån I

l+ gröna naturvården poängteras
x internationell erfarenhet viktrg

och förtroende i samhället
refr: Så låt de nästa t0 åren bli de bästa i vårt liv * lyhöfdhgt - StQfa öfOnvår insamlingsavdelning, låt den jobba livet ut

och när vi rlddat aua arter, ran vi iåffiI,t * trOvärdighet ett måSte!
då ska vi tanka på de stunder, när vi slet på Illriksdal.

NÄN O

or uÄsre ro Ånrx (med wwF) i

Når wenska kronan faller och Nisse ej har råd
att stödja grön naturvård, då hrings I'i på en tråd
Våra Vlinner, sanna vänner?, måste se vår stora nöd
så att r,'i även framledes, kan fr vårt levebröd.

An ftlja livets lagar är kanske ej så lätt
Vi fär glädjas åt det lilla och ftjrsöka göra rän
Men ofta fär li styrka i att Viinner många ha
Båd'i "riken" och i landet, niir dagen blir lor sr,år

refr: Så låt de nästa l0 åren....

som naturen aldrig rår på, det ilrjobben som vi har,

Refr: Så låt de nästa 10 åren

rolv rika och

§ f Vån kansli air märkt av tiden, ej så nått som då en gång
.\l när ri kom hit från Fituna och fick gå på krattad gång

\f Men rrots att det förändras , finns anOå något lo.ai, "
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