
1 Den signede dag

9 Lysets engel går med glans

11 I østen stiger solen op

14 Se nu stiger solen

21 Se hvilken morgenstund

26 Denne morgens mulighed

30 Godmorgen lille land

62 Alt hvad som fuglevinger fik

72 Dejlig er jorden

79 Uberørt af dagens travlhed

85 Tit er jeg glad

88 Nu skal det åbenbares

89 Er lyset for de lærde blot

92 Hvad solskin er for det sorte muld

95 Et jævnt og muntert virksomt liv

97 Jeg elsker den brogede verden

100 Jens Vejmand

102 Jeg ved en lærkerede

103 En sømand har sin enegang

111 I dit korte liv

113 Du skal plante et træ

120 Har du visor min vän

122 Noget om kraft

125 Vi har kun én sol

129 Jeg ejer både mark og eng

134 Barndommens land

139 Papirsklip

141 Livstræet

145 Linedanser

147 Sat her i forvirringstiden

150 Dåser rasler i morgengry

153 Jeg gik mig ud en sommerdag

155 Velkommen i den grønne lund

162 Den danske sang er en ung blond pige

164 At lære er at ville

168 Julies sprog

184 Ole sad på en knold og sang

186 Kringsatt av fjender

187 Noget om helte

191 With a Little Help from My Friends

201 Danskerne findes i mange modeller

202 At kende sig selv

206 Hvor du sætter din fod

210 Mørk er november

213/248 Vær velkommen Herrens år

222 En rose så jeg skyde

229 Et barn er født i Betlehem

236 Julen har bragt velsignet bud

237 Glade jul
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250 Dejlig er den himmelblå

252 I sne står urt og busk i skjul

253 Det er hvidt herude

255 Sneflokke kommer vrimlende

256 Spurven sidder stum bag kvist

262 Den blå anemone

265 Velkommen lærkelil

266 Det er i dag et vejr

277 Påskeblomst! Hvad vil du her

285 Hilsen til forårssolen

292 Kom maj du søde milde

297 Vårvise

298 Du skal inte tro at det bliver sommer

306 Det dufter lysegrønt af græs

310 Nu lyser løv i lunde

314 Danmark nu blunder den lyse nat

316 Midsommervisen

321 Du danske sommer

324 Jeg er havren

329 Sommerens Ø

334 Nu er det længe siden

335 Septembers himmel er så blå

336 Det lysner over agres felt

337 Sensommervise

341 Nu falmer skoven

347 Der er et yndigt land

351 Langt højere bjerge

356 I Danmark er jeg født

366 Jeg ser de bøgelyse øer

374 Hvor smiler fager den danske lyst

376 Blæsten går frisk over Limfjordens vande

382 Stenen slår smut på det da….

383 Farvernes landskab

421 En yndig og frydefuld sommertid

426 Vem kan segle förutan vind

431/432 Det var en lørdag aften

438 Hvad er det min Marie

439 Det er så yndigt at følges ad

449 Visen om de atten svaner

453 Du kom med alt det der var dig

455 Right Next to the Right One

456 En kort en lang

478 Skipper Klements morgensang

511 Man binder os på mund og hånd

514 En lærke letted

539 Nu er jord og himmel stille

562 Nu går solen sin vej

563 Du som har tændt millioner af stjerner

568 Et hav der vugger sig til ro

572 I skovens dybe stille ro


