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Vi takker alle som har 
bidraget - uden deres 
positive indstilling ville 
vi aldrig kunne udgive 
vores årsskrift.
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Vi vil kæmpe 
for en verden
Ea Odborg

Vi vil kæmpe for en verden 
fuld af små børns glade leg, 
hvor de trygt tør se mod solen, 
når en ny dag er på vej, 
uden angst for det, der kommer, 
- og hvis legen går i stå, 
vil vi finde nye stier, 
jordens børn kan træde på.

Vi vil kæmpe for en verden, 
hvor kanonerne er væk, 
og hvor alle landets grænser 
er en nabos grønne hæk, 
ingen bomber og raketter, 
højst lidt stjernekasteri, 
der kan lyse op i natten, 
hver gang året er forbi.

Vi vil kæmpe for en verden 
uden ensomhed og nød, 
og hvor jordens grønne marker 
giver nok til dagligt brød, 
lad os bruge det, vi kender, 
gøre tanker om til ord, 
så vi atter lever livet 
på vor lille, runde jord.

Vi vil kæmpe for en verden, 
hvor kun kærlighed har ret, 
i et fællesskab for alle, 
der vil ingen blive træt, 
- men det haster, vi må ile, 
for at undgå nederlag, 
- vil vi kæmpe for vor verden, 
så skal slaget stå idag!
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