
Mel.: Skorstenfejren  gik en tur.. 

Tak for maden køkkenhold 

tak for maden køkken hold 

tak for maden køkken hold køkken hold 

tak for maden køkken hold 

 

:Tykke, tynde, brede, smalle …… 

(gentages som i første vers) 

 

:Høje, lave, midtimellem 

 

:Maden den var ekstra god 

 

Råb:  

Tak for mad, den var god, vi er alle mætte nu –  

sik`  en masse vi har ædt, nu er alle sammen mæt! 

 

Råb: Tømt er skål – tømt er fad! Tak for dejlig middagsmad! 

 

Mel: Lille Lise… 

Tak for maden – tak for maden 

Den var vældig god. 

Spejdermad, det er den – 

bedste mad i verden.  

Tak for maden – tak for maden 

Velbekomme jer! 

 

Mel.: Jyden han er stærk og sej.. 

 

Nou a sæjer tak fo ma` 

a har fåt hva a sku ha 

tak for lån a kniv å krus 

nå ska a u på e bette hus! 

 

Mel.: ukendt 

 

Tak for mad bom skrald 

og velbekomme. 

Det var godt 

tallerknerne blev tomme. 

Taaak for mad bom skrald! 

(på bom skrald bankes med bestikket på tallerknerne) 

 

 

 

 

 

 

 

Mel.: Og ræven lå under birkerod… 

 

Det er en skik, som vel næppe er 

:.:af de tomme:.: 

at efter måltidet ønskes der: 

:.: velbekomme:.: 

Men det er svært, når mæt man er 

at gå omkring og ønske enhver: 

:.:  Velbekomme:.: 

Tra la la la la. 

 

Da nu vort måltid ved dette bord 

:.: just er omme :.: 

Vi synger derfor højt i kor 

:.: Velbekomme:.: 

Til den, som ikke er blevet mæt, 

til den, som aldrig kan blive det 

:.: Velbekomme:.: 

Tra la la la la 

 

 

 

Mel. "Jeg har fanget mig en myg": 

- "Vi har lavet os lidt mad, 
spist så meget af det. 
Maven her er stor og tyk. 
fyldt med fedtet fra det. 
Nu vil vi så sige tak, 
vi kan godt begynde, 
hvis I ingen tak her gi’r 
får I fedt i tønde." 

 

Mel: SOFACYKLEN 

 

Skal vi - før vi rejser os fra dette bord  
 synge velbekomme her - i samlet kor?  
 Lad os strække os en smule,  
 for vi kan vist ikke skjule,  
 det er lige det vi trænger til - vi tror!  
 Syng så JÆ JÆ JUBI JUBI JÆ  
 Syng så JÆ JÆ JUBI JUBI JÆ  
 Lad os strække os en smule,  
 for vi kan vist ikke skjule,  
 det er lige det vi trænger til - vi tror 


