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Elefantens vuggevise - og andre godnatsange - Jeg vil tælle stjernerne - Visselul, mit lille barn - Godnat du
klare stjerne - Stille nu, hører du - Mæh, sir’ det lille lam - Solen er så rød, mor - Nu sover min mor og min far
- Den lille Ole med paraplyen – og mange flere nye og gamle godnatsange tegnet af Bente Bech. Luk op, og
kig på funklende stjerner, måner i forskellige former, trætte børn, på vej i seng, ting, som overraskende
springer op fra siderne – hyg og put jer sammen.
-kr Bonderøven er et dansk tv-program produceret af DR og udsendt på DR1. Lund - Komponist: Mogens
Jermiin Nissen. 2. Komponist: Mogens Jermiin Nissen Tekst: Harald H. Her er listen med de 414 mp3-filer
der får dig til at være DK’s bedste DJ A ABC sangen Alfabetsangen Alfred skal giftes nu til morgen Alle går
rundt og forelsker sig Alle sømænd er glade for piger Altid frejdig når du går Andreas sang ( Kaj & Andrea )
… Stort udvalg af dåbsgaver til drenge og piger. skal til konfirmation den 13 maj hos en dejlig lille pige. 6.
Den lille frække Frederik. Jeg våger, at ikke de slemme mus Tabbed by jacob uchorczak enjoy playing this
song Elefantens Vuggevise G Em Am D7 Nu tændes der stjerner på himlens blå. Programmet blev oprindeligt
sendt på den smalle kanal DR2 men blev i … Tante Agathe-Den evigglade kobbersmed-Knold og Tot -Så'en
var det ikke i halvfemserne. halvmånen løfter sin sabel. Jeg har min hest. G Em Am D7 Halvmånen løfter sin
snabel. Jeg har min hest. Elefantens Vuggevise (easy) Chords by Kim Larsen Learn to play guitar by chord
and tabs and use our crd diagrams, transpose the key and more. Legetøj og alder Når der er et barn eller
måske flere i familien eller vennekredsen, kan det være svært at følge med, når det kommer.

