LIERSANGEN
Fra Drammensfjord langs åsene mot nord,
En dal seg åpner – fager, rik og stor,
med hus og hjem i tusentall.
Det er vår kjære Lierdal.
Fra dalen vil du vende blikket opp
mot Storsteinsfjell og Hørtekollens topp.
Og vinden stryker frisk og sval
Henover deg, vår Lierdal.
Her skog og mark og jordens fete muld
er bondens arbeidsfelt og sikre gull.
Som slekter før han dyrke skal
Sin jord, sin egen Lierdal.
Ja, kom og se vår kjære dal ved vår
når tusen hager midt i blomstring står,
og så når frukten høstes skal,
du gir din lønn, vår Lierdal.
Her i vår dal vi bygge vil og bo
i kjærlighet, i tillit, håp og tro.
Vi stemmer i, vi synge skal
din sang, vår kjære Lierdal.
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NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT
Hvorhen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld
med fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær
fra havets bryn med fiskevær
og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
rammer stripen med blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien,
det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
og det blå ga sin farve til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann,
utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
Som tusen gledesbål i dag,
For alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
Et flammende merke i rødt og hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen,
Skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer på ny over byen,
I det røde og hvite og blå.
La det runge fra gaten og torget,
Over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått.
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