Love-Kirke Watnaas paa Green Skougen i Sigdal
Tekst: Gunnar Tellnes, 2015 - Melodi: No livnar det i lundar
Skrevet til 350-årsjubiléet for Vatnås kirke i 2015.

Vatnås kirke. Foto: Gunnar Tellnes, 1999.

Olavstangen. Foto: Olaug Walding, 2011.

1. Nå stunder det til høgtid,
i Vatnås kirke sogn.
Et åremål skal feires,
Det blir en føljetong.

6. Green Skougen har en kirke,
som lover det skal skje.
At du fra sottesengen,
kan gå, og du vil se.

2. St. Olav kom til skogen,
snart tusen år er gått.
En tiur satt i busken,
og falt for bogeskott.

7. Den Sorte Død var ille,
for alle her omkring.
Men folket fast de ville,
om stedet slå en ring.

3. En kirke vil jeg bygge,
for oppsittere få.
Den skapte liv og hygge,
ga Greenskog folket råd.

8. Det sterke Greenskog folket,
ny kirke snart fikk frem.
Og altertavle skaffet,
i 1665.

4. Og går du Pilgrimsleden,
fra Numedal i fred.
Da ser du Olavstangen,
ved Løvnesvann et sted.

9. En anerkjent bilthugger,
i Watnaas kunst han skar.
En danske kalt herr Ridder,
ble altertavlens far.

5. En hellig kilde springer,
fra berget like ved.
I Watnaas klokker ringer,
for syke som hit red.

10. I dag vi nå vil feire,
vårt kjære kirkested.
Og plassen her skal seire,
med stillhet og med fred.

Sangen om ”De dype Greenskoger”
Tekst: Gunnar Tellnes, 2011 - Melodi: Ditt sinn monne flyve så vide omkring
Skrevet til 50-årsjubiléet for Greenskogen Vel i 2011.

1. Når tanken din vandrer mot skogenes sus

6. Og kjære du nabo i Greenskogen Vel:

og freden du søker i Rauåas brus.

hva er dine planer for festen i kveld?

Ved kjørka det lyser til glede og fest,

Skal leken bli god, må vi alle bli med,

du føler deg hjemme, selv du som er gjest.

vi lengter da ikke et annet sted!

2. Her inne på skauen du velkommen er,

7. Og nå skal vi feire et åremålslag,

og stedet det byr deg et landskap av trær.

for Greenskogen selv gir oss alle behag.

Den ro som du søker, langs vannet du får,

Fra fortid til fremtid, vi samlet står fast,

og stillhetens dybde til sjelen inn når.

for trærne i skogen de blir som vår mast.

3. De dype Greenskoger kan by deg så mangt,

8. Ta tak i din fremtid, la skog vise vei,

fra Dammen til Vatnås det er ikke langt.

for alle kan skape en fremtid for seg.

I sørpe du vandrer ved Grønset dit hen,

La grøden få vokse, og helse deg gi,

til påske og Olsok vi sees igjen.

natur og kultur da blir samme sti.

4. Ved Sølvtjern på moen musikken gir klang,

9. En verden med uro, den preger vår tid,

da er ikke veien dit heller så lang.

mens her i det grønne, vi finner vår sti.

Ved bålet i dansen - og hei hvor det går,

For det som vi trenger er mat fra vår jord,

vi sees igjen når det atter blir vår.

med vennskap og fred på det stedet vi tror.

5. Og liker du abbor, så ta deg en tur,

10. De dype Greenskoger er riket på jord,

til Løvnes og vannet som ei gjør deg sur.

en verden av stillhet vi får her vi bor.

Ved Paradisåsen er solen så rød,

For samhold gir styrke for gammel og ung,

i Nordli skal grønnkålen atter bli brød.

da blir ikke veien din heller så tung

