
Sanger Januar og Februar 
 

  

Buggi buggi 
 
Så tar vi høyre hånden fram 
Så tar vi høyre hånden bak 
Så tar vi høyre hånden fram 
Og rister litt på den 
Å danser buggi buggi 
Å snur oss rundt i ring 
Så er vi her igjen. 

Å, buggi buggi buggi 
Å, buggi buggi buggi 
Å buggi buggi buggi 
Så er vi her igjen 

Så tar vi venstre hånden frem 
Så tar vi venstre hånden bak 
Så tar vi venstre hånden fram 
Og rister litt på den 
Å danser buggi buggi 
Å snur oss rundt i ring 
Så er vi her igjen. 

Å, buggi buggi buggi 
Å, buggi buggi buggi 
Å buggi buggi buggi 
Så er vi her igjen 
 
Så tar vi høyre foten frem osv... 

Så tar vi venstre foten frem osv... 

Så tar vi nesa frem osv... 

Så tar vi rompa frem osv... 

Så tar vi tunga frem osv... 

Så tar vi hodet frem osv... 

 

Hode, skulder, mag, lår, 

rumpa går 

Hode, skulder, mage, lår 

og rompa går. 

Hode, skulder, mage, lår 

og rompa går. 

Øyne, øre, på hodet masse 

hår. 

Hode, skulder, mage, lår 

- rompa går! 

Se nå snør det 

Se nå snør det, 

ja det gjør det 

Tett i tett i tett. 

Snø i munn og 

nese, 

snø i hele fjeset 

Se nå snør det, 

ja det gjør det 

Tett i tett i tett 

Alle barna 

Alle barna klapper, 

Alle barna klapper, 

alle barna klapper, 

å ja, å ja, å ja! 
 
Alle barna tramper, 

Alle barna tramper, 

alle barna tramper, 

å ja, å ja, å ja! 

 

Alle barna hopper.... 

 
Alle barna vinker... 

 

Osv, osv... 

TIL KARNEVAL VI DRAR AV STED  

Til karneval vi drar av sted  

For det er mye rart å se  

Og hvem er det som kommer der,  

Jeg tror det er en sjørøver.  

En sjørøver, en sjørøver  

En sjørøver, en sjørøver 

Ja, hvem er det som kommer der,  

Det er en fin sjørøver.  

Osv….. 

SAMBAÈN ER LØS  

Olè, olè  

Sambaen er løs  

Her i Varden er det karneval  

I dansen vi går  

Nå kommer snart vår  

Her i Varden er det karneval. 


