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Lägerräven
Text och musik: Moa Appleby 

© Junis 2013

Vers 1:
D                                                           G
När jag ska på läger packar jag ner i 
min väska

D                                                         A 
kikare och rep och hammare, jag har 
det mesta.

D                                                             G 
Jag är först i matkön, godiset tar 
aldrig slut.

                D                                                 A7

Jag kan sätta upp mitt tält på under 
en minut. 

Refräng:
G          A7                      D                  G 
Åh – å. Jag är en lägerräv! Åh å å! 

                    D                  A
En riktig lägerräv! Åh å å!

                    D                    G
Jag är en lägerräv! Åh å å! 

                    D   A7  D
En riktig lägerräv!

Vers 2:
D                      G
Jag fixar lätt en trerättersmeny

               D           
med fem stenar och en tallrot 

           A
ger jag dig chokladfondue. 

            D                                      
Jag har kläder efter väder, 

           G
borstar alltid (eller aldrig) mina tänder

    D                                                
en flotte med ett hopptorn 

            A7

bygger jag med bara händer. 

Refräng:
Åh å. Jag är en lägerräv… 
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Öka trycket
Text och musik: Moa Appleby 

© Junis 2013

D
Här i Junis händer mycket.

                                                  A7

Häng nu med och öka trycket.

Vill du veta vad vi gör? 

                         D
Titta noga nu och hör:  

Vi dansar, tältar, leker, showar,

                               A7

spelar, badar, pysslar, trollar.

Var det svårt att sitta still? 

                              D
Bra, vi tar det en gång till! 

Rörelser :
Peka nedåt mot marken, först med ena handen, 
sedan med den andra. Rikta handflatorna upp-
åt taket och ”tryck” uppåt två gånger.

Ta ett steg fram, först med ett ben, sedan med 
det andra. Rikta handflatorna uppåt taket och 
”tryck” uppåt två gånger.

Håll först ut ena handen med handflatan 
uppåt, sedan med den andra. Ryck på axlarna 
två gånger.

Peka på ögonen med en hand i taget. Sätt 
händerna bakom öronen, en hand i taget. 

Ta ett steg tillbaka, ett ben i taget. Slå på 
knäna två gånger.

Handklapp två gånger. Rikta handflatorna 
uppåt taket och ”tryck” uppåt två gånger.

Lägg armarna i kors, en hand i taget. Nig 
två gånger.

Visa tummen upp, en tumme i taget och 
gör till sist en snurr.
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Junislåten
Text: Moa Appleby   Musik: Olle Markensten

© Junis 2013

D                  G
Ju ju ju ju ju Juuuuunis

D                  G
Ju ju ju ju ju Juuuuunis

Vers 1: 
Dmaj7                  Gmaj7 
Har du vart med om att ingen lyssnat

Dmaj7                  Gmaj7 
Gått och funderat, det vore sjysst att

G          D/F#       G          A       Bm    A 
hitta en plats där man får höras

Refräng: 
D          Am      
Hej Hej Junis

C                           G
Häng med oss och sjung vår sång

     D        Am         
för här på Junis

C                      G                     
händer nånting varje gång

D             Am                  
Det finns alltid nån

C        G   
som e här så kom 

        D             Am   C  G   
och häng med oss i Junis

D                  G
Ju ju ju ju ju Juuuuunis

D                  G
Ju ju ju ju ju Juuuuunis

Vers 2: 
Dmaj7                  Gmaj7 
Varje år massa nya vänner

Dmaj7                  Gmaj7 
i hela Sverige finns folk du känner

G         D/F#       G         A     Bm    A
kanske får du en vän för livet

Refräng: 
Hej Hej Junis .....
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Häng med oss!

Stick/Rap: (Ackord som i refrängen)
Vi finns på webben, vi gör teater,  
mycket pyssel, 
vi ser på film, film,
i alla länder, långt bort i världen, 
inga gränser, vi gör en dans, dans, 
dans,
jorden, hela naturen, vi bryr oss 
om den, 

vill vara sams, sams, sams, 
livet, våra vänner, vi är vänner, 
vi samlas här för
Ju ju ju ju ju Juuuuunis
Ju ju ju ju ju häng med häng med

Refräng: Hej Hej Junis ....
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Droger  
gör dig passiv

Text: Ulf Persson     
Musik: Tjeckisk tradition

Rörelser 
Klappa på knän, handklapp

Höger hand över vänster, 
vänster över höger

Höger knytnäve på vänster, 
vänster på höger

Höger hand klappar på vänster 
armbåge

Vänster hand klappar på höger 
armbåge

Klappa på knän, handklapp

Höger hand över vänster, 
vänster över höger

Höger knytnäve på vänster, 
vänster på höger
Höger hand klappar på vänster 
armbåge, 
vänster hand klappar på höger 
armbåge.

D
Droger gör dig passiv
och nu ska vi kolla kroppen.
Rörelserna visar dig
om du är klar i knoppen. 

A
Klarar du med glans,
går det som en dans.
Bra, bra, 

A7

öka takten kör igen för… 

D
Nykter ska ju alla vara
det är bäst för kroppen.
Alla får bestämma,
det är också bra för 
knoppen.

A
Alla får va med,
Junis grundidé.
Kom, med,

A7

häng nu med i Junis gäng
för…
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Lägerkanon
Text och musik: Moa Appleby

© Junis 2013

D                                                        G
Det är dags för läger med Junis*

      D                                                A7 
Vi träffas kring vårt lägerbål. 

D                     G  
Alla får va med i Junis.

D                                        A7

Kom och sätt dig i ringen hos oss och 

D                               G
sjung nu med, sjung Junis

D                     A7

Alla på en gång.
En gång till för ….

Rörelser 
*Upp med händerna i luften på ”Jun” och ner igen på ”is”.



Box 128 25, 112 97 Stockholm
www.junis.se  
info@junis.se 
08 - 672 60 70

D                  A 
Tänker tillbaka på dagen som gått, 

Em                       G            A
saker vi gjort och vänner vi fått.

D                                A
Samlas tillsammans i skymningen, 

Em                             G              A
håller om varann och sjunger tillsammans:

G      A                          D
Junisar, nu säger vi godnatt.

G                     A                       D
Dröm om äventyr, en nedgrävd skatt.

G      A                          D
Junisar, snart så är det natt.

Em    A         D       
Junisar, god natt.
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Junisar God natt
Text och musik: Moa Appleby 


