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PILGRIMSSANGEN: MÅ DIN VEJ GÅ DIG I MØDE
Musik: Trad. irsk melodi. Arrangeret af Mikkel Vale.
Tekst: Vers 1: Per Harling, Sverige. Vers 2-4: Holger Lissner, Danmark

1.
Må din vej gå dig i møde, 
og må vinden være dig en ven, 
og må solen varme blidt din kind, 
og må regnen vande mildt din jord, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd. 

2.
Må din dag se mange timer, 
og må natten skænke dig sin fred, 
og må mørket læge dine sår, 
og må lyset leve i dit blik, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd. 

3.
Må din lut få mange strenge, 
og må tanken spænde højt sin flugt, 
må din visdom finde til sin brønd
og din latter lette som en fugl, 
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.

4. 
Må din tro bevare gløden,
Og dit håb sit stærke vingeslag,
Og må kærligheden fylde dig,
Og din Gud velsigne dig og dit,
Indtil vi ses igen
Må Gud holde, holde dig – i sin hånd,
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MORGENSANG
Melodi: ”Nu falmer skoven trindt om land” (Johan H. Nebelung)
Tekst: Jørgen Haffgaard

1. 
Jeg starter nu på dagens færd
i livets store have
og føler glæden lige her
i lysets nådegave.

2. 
For er der dunkelt, hvor jeg står,
og vejen svær at finde,
bag jordens rand et lys udgår,
så nyt som nogensinde.

3. 
En farvepragt, en himmel sang
med troens sjælevarme
og håbets glade virketrang
med kærlighedens arme.

4. 
En ny dags kald, et eventyr,
en chance at belønne.
Blandt underfulde planter, dyr, 
en andagt i det grønne.



 PILGRIMSSANGE   5

OP-OG-STÅ-SANGEN
Når der er noget, der passer på dig, rejser du dig op! (men alle synger med hele tiden)
Tekst: Mabel og Lasse

1.
Alle gæsterne:  Der er et yndigt land, det står med brede bøge
Har været i Santiago:  Nær salten Østerstrand, nær salten Østerstrand
Har en rygsæk:  Det bugter sig i bakke dal, det hedder gamle Danmark
Er blevet bidt af bedbugs:  Og det er Frejas sal, og det er Frejas sal

2.
Er under 1,80 cm høj:  Gå med i lunden, så spidser vi munden
Har gået på Camino Francés:  Og fløjter den gamle sang om kærlighed
Har pilgrimsmærke på i dag:  Lad skoven skælve, og klokken slå 11
Har vandresokker:  Og månen og mælkevejen drysse ned
Har fået et compostela:  Vi er kun dig og mig, mig og dig
Bruger sovepose hele året:  Til at gå i takt, og hvis du klemmer mig
Har haft vandrevabler:  Glemmer jeg, alt hvad mor har sagt
Har en GPS:  Gå med i lunden, så spidser vi munden
Er klar til at feste:  Og fløjter den gamle sang om kærlighed

3.
Har vandrestøvler:  Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår
Er under 40:  Så længe vil jeg elske dig, men du er en rullesten

Har vandrestave:  Du har ikke nok i én, derfor må du gå din egen vej
Har gået på Camino del Norte:  Du si’r, du har en anden ven
Har en drikkedunk:  Hvad jeg frygted’ mest, er hændt mig nu igen
Har lange uldunderbukser på:  Du fortæller li’som sidst 
Har fået ”blå tæer”:  At det’ den store kærlighed
Har været i Finisterre:  Okay min blomst, behold ham blot i fred

Har gået på Sølvruten:  Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår
Er over 60:  Så længe vil jeg elske dig, men du er en rullesten
Er glad i låget:  Du har ikke nok i én, derfor må du gå din egen vej

4.
Alle gæsterne:  
Det’ hammer hammer fedt, vi rejser os om lidt
For vi skal sige skål, det er vort endemål
Øllet det skal flyde, og vi vil bare nyde
Tager fat om glasset, og si’r SKÅL!
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FÆLLESSKABET
Melodi: ”Som en rejselysten flåde” (Carl Nielsen)
Tekst: Jørgen Haffgaard

1.
Som en vandrelysten skare 
kom vi her fra fjern og nær. 
Fra det sikre og det klare 
til en uvis, dristig færd. 
Hvor man gik i tusind år 
mod et mål som grundfast står 
der, hvor jorden ender. 
Gik med drømme og med bøn, 
søgte klaring ud af skøn, 
der hvor vejen vender. 

2. 
Som en rejselysten flåde 
blev vi både på et hav. 
Undervejs ved vejrets nåde 
mod en gammel skippers grav. 
Ene og med ansvar selv 
for at rejsen lykkes vel 
gennem hindringsskoven. 
Ene med vor egen last 
med et mål at holde fast, 
med lidt hjælp fra oven.

3. 
Alle kom vi vist med drømme 
om en slags personlig dåd. 
Fatted’ dog ved svedens strømme, 
at vi var i samme båd. 
Fælles kamp i vejr og vind 
med et åbent, ærligt sind 
gav os mod på livet. 
Da blev alle lige her, 
alle fik vi lige værd, 
der hvor alt er givet.
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FORKÆLELSE OG AFHÆNGIGHED
Melodi: ”Svantes lykkelige dag” (Benny Andersen)
Tekst: Jørgen Haffgaard 

1. 
Himlen har stjernegrund, 
Månen er bleg og rund. 
Gaden har stadig sit lys, 
natten sit kuldegys. 
Åben er ikke en eneste bar, 
der har brød og kaffe klar. 

2. 
Så efter nattens kur: 
Vejen, med skøn natur, 
Solen, i ny-dagens fryd, 
Maven, med knurre lyd. 
Ak, gid jeg sad i en hyggelig bar 
med en toast og kaffen klar. 

3. 
Tiden går, uden stop. 
Næste by dukker op. 
Døren til baren er stängt! 
- hvem ønsker nogen hængt? 
Livet er ikke så let, som man tror, 
når en trang til kaffe gror. 

4. 
Drømmenes kaffekop 
svulmer som solen op. 
Disen af opvarmet luft, 
Ak, hvilken mokka duft. 
Vejen er Her for en søgende sjæl 
i et Nu fra hår til hæl. 

5. 
Se, hvilken herlig eng, 
køernes mad og seng. 
Solen er gået grassat, 
Vinden et sted passat. 
Elsker naturen, naturlig og vis, 
kaffebønners paradis. 

6. 
Endelig, stille fryd, 
stedet med boble-lyd. 
Barmanden her er i gang, 
jeg føler trang til sang: 
”Livet er ikke det værste man har, 
og om lidt er kaffen klar!” 

- med skyldig tak til Benny Andersen



 1. 
Jeg lister rundt så let på tå 
og undgår pakkestøjen, 
for det er ”morgen”, jeg skal gå 
og si’r farvel til køjen. 
Så spises der lidt gammelt brød 
i gadelampens svage glød, 
og ellers så ta´r jeg mig kun en tår vand 
og min sæk og min hat og min talisman. 

2. 
Det lysner nu så svagt i øst 
på vejen ud af byen. 
Og luften røber markens høst 
til hvedebrødsmenuen. 
Hvor er det skønt at vandre her 
i nattens sidste stjerneskær 
og føle, man lever med krop og forstand 
med sin sæk og sin hat og sin talisman. 

3. 
Og solen viser tidens gang 
i skyggerne forneden, 
og morgenstundens glade sang 
bli’r spag i middagsheden 
Det bliver rigtig drøjt i dag, 
og der skal vises form og flag, 
når panden får farve og drypper af vand 
på min sæk og min hat og min talisman.

4. 
Hvad venter mon i næste by? 
Et sted for søvn og pleje? 
Er der en bar med en menu 
og værelser til leje? 
Min guide har både råd og vid 
men er fra Ruder-Konges tid 
og passer nok ikke og holder ej vand 
for min sæk og min hat og min talisman. 

5. 
Men som det sker igen, igen, 
det ender i balance! 
Der var et sted at søge hen 
til søvn og restaurance. 
En herbergskøje rigges til, 
mit nye hjem i Vejens spil 
med adgang til køkken og bad og med vand 
til min sæk og min hat og min talisman.

6. 
Og efter bad og vask af tøj: 
til salighedens gemmer!  
Dér flades ud til hygge støj 
fra sovesalens stemmer. 
Og alt er godt og på sin plads, 
og køjen her et smukt palads, 
hvor rynkerne glattes og fred finder stand 
for min sæk og min hat og min talisman.
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HERBERGET
Melodi: ”Kasper og Jesper og Jonathan” (Thorbjørn Egner)
Tekst: Jørgen Haffgaard 
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MØDET
Melodi: ”Det er forår. Alting klippes ned” (Poul Dissing)
Tekst: Jørgen Haffgaard   

1. 
Hej, du Blomst blandt engens blomsterflor! 
Har du fyld og fred og fryd i alle maver 
af et græs så saftigt, som jeg tror, 
nu jeg kan se, hvad du går rundt og laver? 
Se, hvor solen skinner ned på al din gode mad, 
Så dit liv er let at leve! Er du glad? 

2. 
”Her på engen, mange Herrens år, 
har jeg stå’t og set på vejen bag ved gærdet, 
hvor de mærkeligste fjolser går; 
Hvor skal de hen? Hvorhenne har de været? 
Og med solen bli’r jeg ør af dette gennemtræk, 
ja, det stresser mine maver. Jeg går læk.

3. 
Somme tider sker der noget rart, 
når der kommer en af dem, der går og støver, 
ko-munikation på trods af Art, 
opmærksomhed er dét, som man behøver. 
Jeg bli’r træt og døsig af at høre Bæh og Buh, 
så med rumlen fra min mave, si’r jeg Muh!” 

4. 
Godt at mærke Vejens eget liv, 
når man vandrer langt og længe helt alene. 
Det gi’r dagen lys og perspektiv, 
med energi til sjæl og trætte bene. 
Er vi to af vidt forskelligt skind og konstruktion, 
er vi børn af samme verden. I funktion.

5. 
Kære ko, jeg ønsker dig farvel! 
Det var skønt at få den snak om lyst og vane. 
Når man går og tænker på sig selv, 
bli’r vejen lang, med knoldet tanke bane. 
Nyd nu dagen, som jeg vil det på min egen vej 
i vor underfyldte verden. Hej med dig!
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MORNINGTOWN CAMINO
Melodiy: ”Morningtown Ride” (M. Reynolds 1957 - The Seekers)
Tekst: Jørgen Haffgaard   

START / END
Rocking, rolling, walking
my Camino-Spain.
Silently and talking,
in the sun as in the rain.
Starting in the sunrise,
seven days a week,
that’s a Pilgrim´s road-slice life, 
with unknown bunks to seek.

1.
MONDAY morning’s coming, 
On the trail again ! Hear my 
happy humming
from the hostel to the lane.
But that lane is changing
into peaks to see
and a killing ranging too
for rocky rolling me.

2. 
TUESDAY, sunny daytime,
cloudless sky so blue.
Wine fields in their playtime
with a red road running trough.
Landscapes, hilly, neaty,
Lowlands with their streams
and that waiting city sweet
with red wine drinking dreams.

3. 
WEDNESDAY in sad mood
with that problem knee.
Blisters on the left foot,
on the right some more, maybe.
Stomach pain and worries,
When and what appears?
That’s Meseta-stories´ stuff
with blood and sweat and tears.

4. 
THURSDAY, rain and thunder
in a shield-less space.
Humble fear and wonder
when the lightning draws its 
lace.
Dark-blue frontline drifting
like a curtain’s track.
Then some hands are lifting it,
the sunny day is back

5. 
FRIDAY, friends and focus
on the words “to Be”.
Cattle, crows and crocus
in a world so nice to see.
Green is good for goofies,
- and no extra cost.
Guide-poles granted goodies too
for pilgrims getting lost.

6. 
SATURDAY with sunset
from a mountain’s top
with a simple fun-bet
where the morning sun comes up
Dreams and thoughts are flowing
in the chilly air
to the loved ones knowing now
their everlasting care.

7.  
SUNDAY, Santiago!
Getting there at last.
Limping, with lumbago,
with the spirit of the past.
Join me there when coming
to Saint Iago’s parts
in a life-praise summing song
from rocking rolling hearts.
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SOVESALEN
Melodi: ”Elefantens vuggevise” (Mogens Jermiin Nissen
Tekst: Jørgen Haffgaard   

1.
Se, solen forsvinder bag jordens rand 
og natten kommer forsigtigt. 
Og mennesker samles i by som land 
om bordenes glæder oprigtigt. 
Nu tegnes naturen med skyggekrop 
af månens blege kanalje. 
Caminoen sover og lader op 
til morgendagens batalje.

2. 
På herberget også får livet stop, 
- der venter en dag i morgen. 
For man kan jo mærke på egen krop 
at ungdommens kraft er forborgen. 
Og en efter en så søger vi hen, 
hvor vi har fået en køje. 
Til natten er den vor bedste ven, 
en helle fra dagsværkets møje. 

3. 
Jeg kravler op til min eget palads 
på overkøjens etage, 
og nu har jeg udsigt fra denne plads 
til herbergets hele menage. 
Og soveposen er hjemligt lun 
og smyger sig rundt omkring kroppen. 
Og er den ej fyldt med edderdun, 
så er den skam bare ’på toppen’.

4. 
Så ligger jeg lidt og tænker på, 
hvor heldig jeg var med dagen. 
Men lidt efter lidt bliver øjnene små, 
og det gør en ende på sagen. 
Min nabos knagende venden omkring 
gi’r krængning op i ’fregatten’. 
Jeg sætter mit sejl og bjærger et spring 
og stævner så ud gennem natten. 

5. 
Jeg vågner med ét, for Hvad var dog det? 
Er der et uvejr på færde? 
Der snorkes igennem, kan jeg nu se 
i væglysets enlige pære. 
En sand ronkedor, en ærkesolist, 
en plageånd for alverden. 
En stemning fortæller, og det er trist, 
at alle gad godt kvæle værten.

6.
Et velrettet spark op mod sengens bund, 
det gav en løsning på plagen. 
For lyden blev vendt li’som lydens grund, 
med master-reset’en på bagen. 
Så ånder vi atter i blandet kor 
i nattens idyl, a cappella; 
med basser og alt og lys tenor 
- og ham der med sin Diesella. *)

*) En gammel, danskfremstillet knallert!
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VI VANDRER MED FREIDIG MOT
Tekst: Henrik Ibsen
Skrevet i 1853 under en udflugt til Ulriken i Bergen 

1.
Vi vandrer med freidig mot,
vårt sinn er lett og rapp vår fot.
I høyden oppad mot fjellet,
i dypet til fossevellet.
/: La veien gå hvor hen den vil,
vi vandrer frem med sang og spill. :/

2.
Her er vi i Guds natur,
som bekken vill i fjellets ur.
Så stevner vi frem på ferden,
ti åpen oss ligger verden.
/: La veien gå hvor hen den vil,
vi vandrer frem med sang og spill. :/

3.
Vi er jo en lystig flokk,
av mot og sanger har vi nok.
La storme kun ut på fjorden,
la true med lyn og torden.
/: La veien gå hvor hen den vil,
vi vandrer frem med sang og spill. :/
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GALICIEN
Melodi: ”Nu er dagen fuld af sang” (Carl Nielsen)
Tekst: Jørgen Haffgaard   

1. 
Hvilken stilhed, hvilken fred,
naturen helt sin egen.
Hvilket dejligt Være-sted,
at vandre i på vejen,
Eukalyptus ranke stå,
træer og buske kigger på,
bregner kranser vejen.

2. 
Se, hvor lysets trylleri
imellem buskens grene
tænder eventyr deri
og glemmer vejens stene.
Jeg er ikke ene her,
jeg er Lyset ganske nær,
det som viser vejen.

3. 
Fri som fuglen går jeg her
på denne lange rejse.
Hvad jeg sanser, hvad jeg ser
så vel som nogen mejse:
Glæde, liv og sjælefred,
Tro og håb og kærlighed
på Galiciens veje.

4. 
Er nu nær ved rejsens mål,
få dage kun tilbage.
Træt er kroppen, slidt min sål
af lykkelige dage.
Hjertet er så varmt og ømt.
Gemmer, hvad der smukt blev dømt
på de spanske veje.
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AFSKEDEN  /  THE FAREWELL
Melodi: ”Musens sang” (Kai Normann Andersen)
Tekst: Jørgen Haffgaard   

Finisterre, rejens ende, det er tid for et Farvel.
Tak for samvær og smil, Pas nu godt på jer selv.
Mange dage har vi travet, mødt hinanden hist og pist.
Det gav glæde og mod, det er sikkert og vist.
Fælles værdier på en skrøbelig Jord
er drivhus for sjæle, hvor venskaber gror.
Finisterre, jordens ende, enden på vor odyssé. 
Gud bevare jer vel, hvad der end måtte ske.

Finisterre, end of journey, with a Farewell-time to share. 
Thanks for good times in joy and for tough days and care.
What a happy Way we rambled! Met each other now and then
in the hostals and bars, in the landscapes again.
Values we shared from those worlds that we know
became like a greenhouse for friendships to grow.
Finis-Terre, thoughts to tackle in the Godspeed setting Sun.
May God bless you, my friends, where your next ways will run.
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