Sang nr. 1 ”DET RØDE GAVEBÅND”
Solen stiger op på himlen, fugle synger højt i kor
Her i byen er vi nisser, vi er født af denne jord
Det´ snart jul
Vi har travlt
Spis dit brød og tøm dit krus
Vi får travlt
Før end julen er i hus
Vi har sække fyldt med bomuld, den er li´så hvid som sne
Røde Nissebær i kurve. Om der´ nok? Ja, vent og se
Det´ snart jul
Vi har travlt
Spis dit brød og tøm dit krus
Vi får travlt
Før end julen er i hus
Inden dagen den er omme, har vi presset bær for saft
Som har julens røde farve, den er fuld af sol og kraft
Det´ snart jul
Vi har travlt
Spis dit brød og tøm dit krus
Vi får travlt
Før end julen er i hus
Der skal kartes, spindes tråde li´så tynde som en streg
Man skal gøre alting rigtigt, det er ikke nogen leg
Det´ snart jul
Vi har travlt
Spis dit brød og tøm dit krus
Vi får travlt
Før end julen er i hus
Vær´ forsigtig når du farver, det er blot et venligt råd
Sådan bli´r den hvide bomuld, pluds´lig til den røde tråd
Det´ snart jul
Vi har travlt
Spis dit brød og tøm dit krus
Vi får travlt
Før end julen er i hus
Snart skal væven samle tråde, vi ska´ skabe julens ånd
Uden nisser så fik man aldrig det røde gavebånd
Vores håndværk, vores stolthed, os kan man stole på
Uden nisser ville julen gi´ op og gå i stå
Det´ snart jul
Vi har travlt
Spis dit brød og tøm dit krus
Vi får travlt
Før end julen er i hus
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Hvis vi sætter hjul på den her, fodpedalen på en ten
Kan vi lave femten meter, på den tid I laver én
Gi´ os lov
Sig´ nu ja
La´ os prøve noget nyt
Bar´ sig´ ja
Vi vil prøve noget nyt
Julemanden stoler på os, om hver gave skal der bånd
Det kræver en vilje af stål og en fast og rolig hånd
Vor historie, traditioner, det´ håndværk, ikke plat
Børn skal lære af de voksne, alt andet er nå’et pjat
Det´ snart jul
Vi har travlt
Spis dit brød og tøm dit krus
Vi får travlt
Før end julen er i hus
Ja, vi får travlt
Før end julen er i hus
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Sang nr. 2 ”DER ER BARE MIG”
Tror du, at vi stadig er en familie
Hvis vi er en familie, hvorfor venter jeg så her
Jeg vil ikke bare ha´ min vilje
Hvis jeg nu fik min vilje, tror du så, at jeg var her
Det´ min fødselsdag
Tror du far og mor
Ved hvad jeg vil ha´
Ved du, hvad jeg tror
De ved ingenting
Jeg er ingenting
Jeg er bare mig
En familie er mer´, det er os, dem og mig
Men vi´ kun to
Der´ kun os to
Du må ik´ blive sur, jeg´ så glad for, du´ hos mig
Men hvor er de
Det´ min fødselsdag, ja, det er, men hvor er de
Man sku´ tro, de ikke kunne se os
Tro de ikke ville ha´ os
Er vi ikke mere værd
Man sku´ tro, de ikke kunne li´ os
Hvorfor har de mon få´et os
Vi er jo bare til besvær
Det´ din fødselsdag
Og du ønsker dig
Kage med et flag
Men det´ ikke mig
Det med hjemmebag
Jeg må skuffe dig
Jeg er bare mig
Julemand, jeg vil ha´ far og mor her hos mig
De´ aldrig her
Men altid der
Og jeg ved ikke hvorfor far og mor, de er hos dig
Hvis nu jeg be´r
Lad dem komme hjem
Vi ku´ dele dem
En familie er mer´, det er os, dem og mig
Så Julemand
Hjælp, hvis du kan
Ønsker kun at de var her hos mig, men de´ hos dig
Jeg er kun mig
Jeg´ bare mig
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Sang nr. 3. ”LYSETS MAGI” - ALLE LYSALFER
Natten er så sort og tom
Dit hjerte slår, det hvisker, kom!
Hjertet der ser
Du har noget mer´
Det er lige her
Let som en fjer
Vokser dag for dag, der indeni
Og du ved det er tid, det skal snart sættes fri
Når du lukker op, så stråler lyset
Så mærker alle lyset
Og de føler, hvad du har
Vis dem hvad du kan, træd ud i lyset
Du finder magi i lyset
Bar´ gi´ slip og du får dit svar
Lad verden se dit lys for nu er du klar
Træd frem og husk det du ved
Det du har indeni, er din kærlighed
Når du lukker op, så stråler lyset
Så mærker alle lyset
Og de føler hvad du har
Vis dem hvad du kan, træd ud i lyset
Du finder magi i lyset
Bar´ gi´ slip og du får dit svar
Lad verden se dit lys for nu er du klar
Ja, verden ser dit lys for nu er du klar
Verden ser dit lys for nu er du klar
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Sang nr. 4. ”FORBANDELSEN”
Folk der kender mig, si´r jeg er venlig og rim´lig
Og det´ sjældent, jeg si´r til no´n, at det´ nok!
Men hvis I snyder min flok
Og tror´, jeg er et pjok
Må I nok regne med, at I får jer et chok
Hvis man tror, man er bedre end alle de andre
Og at julen er skabt kun til nisser som dig
Når andre bare bli´r snydt
Og alt I si´r, er Pyt!
Så er straffen på vej, I ka´ regne med mig
Når I vågner i morgen, er alting forandret
I vil lære respekt, I vil føle et savn
Selv Julemanden vil le
Mens I si´r, ak og ve!
Når forbandelsen rammer i lysalfens navn
I mærker et gys
Når jeg bruger mit lys
Lad forbandelsen ske!
Lad forbandelsen ske!
Hvis man lyver, så må man lære
Føle min magi
I vil miste, dem I har kære
Lad forbandelsen ske!
Lad forbandelsen ske!
Alle nisser skal se
Min magi
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Sang nr. 5. ”JUL UDEN BØRNENE”
Prøv li´ at lytte! Det´ en verden uden larm
Ingen børnestøj
Eller sure løg
Ingen trængsel og alarm
Ingen der ønsker, julegaver der´ for dyr´
Du er kun dig selv
Du får ingen gæld
Det er som et eventyr
Der´ ingen der vil spille spil
I en uend´lighed
Og ingen kræver sukkerstads
Du kan bare slå dig ned
Og alle deres go´ idéer
Man ikke ka´ forstå
Dem bli´r der ikke talt om mer´
Så dem kan du blæse på
Nej, nu skal vi ha´ voksentid
Og nyde hvert sekund
Du ved jo godt at fred og ro
Det er faktisk tem´lig sundt
Når børn bli´r sultne og vil ha´ opmærksomhed
Får de ikke smæk
Selvom de var væk
De får bare ren besked
Når børn bli´r sultne og vil ha´ opmærksomhed
Får de ikke smæk
Selvom de var væk
De får bare ren besked
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Sang nr. 6. ”MADEN VOKSER JO IKKE PÅ TRÆERNE”
I er nisser og bor ind´ i byen
Går med næsen i skyen
Jeg forstår godt, det er svært, men nu skal I kigge ned
Det´ nede under græsset vores mad gror
Om det´ sand eller mudder eller muldjord
Den ska´ graves op, som alle alfer ved
Alt i vor´s natur
Det ka´ bruges, men pas nu på
Selvom alting dur
Er der ting, som du må forstå
Nå´et ka´ spises råt, nå´et er ik´ så godt
Før det er kogt og klart
Så´n er vor´s natur
Som vi ka´ spise, ja det´ ret smart
Vi spiser knopper og blade
Mælkebøtternes rod gør os glade
Og den vilde Pastinak den smager stærkt og gi´r dig kraft

Brændenælder ka´ man bruge til suppe
Så læng´ du bare husker at skrubbe
Alle rødder grundigt før du drikker deres saft
Alt i vor´s natur
Det ka´ bruges, men pas nu på
Selvom alting dur
Er der ting, som du må forstå
Nå´et ka´ spises råt, nå´et er ik´ så godt
Før det er kogt og klart
Så´n er vor´s natur
Som vi ka´ spise, ja det´ ret smart
Den lille Burre
Den har en rod, som styrker dit blod
Så du får farve
Du mærker livet bruse som en flod
Og skvalderkålen
Ka´ bruges i salat
Sammen med lidt ramsløg
Så får du dig et lækkert resultat
For jorden ka´ gi´ os det hele
Hvis bare vi ka´ lærer at dele
Så er der mer´ end rig´ligt til både dig og mig
Ja, gule rødder og de vildeste nælder
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Er bedre end din mors frikadeller
Og desserten er det sundeste vi har, det´ tidselsteg
Vi ska´ ha´ tidselsteg
Vi må ha´ tidselsteg
Vi elsker tidselsteg
Alt i vor´s natur
Det ka´ bruges, men pas nu på
Selvom alting dur
Er der ting, som du må forstå
Nå´et ka´ spises råt, nå´et er ik´ så godt
Før det er kogt og klart
Så´n er vor´s natur
Som vi ka´ spise, ja det´ ret smart
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Sang nr. 7. ”DET HAR JEG LOVET”
Tror´ jeg har få´et et chok
For hver gang jeg ser dig
Går hjertet amok
Du skræmmer mig
I dine øjnes lys
Ka´ jeg se en ny vej
Jeg føler et gys
Du skræmmer mig
Måske, hvis vi springer
Gi´r lyset os vinger
Så må du love
Du aldrig går fra mig
At jeg/du bli´r her hos dig/mig
Ja, det vil jeg love
Jeg burde være klar
For du er jo hos mig
Men jeg mangler svar
Går du din vej?
Vis mig det sted, du har ondt
Så ta´r jeg din smerte på et sekund
Du ska´ bar´ gi´ mig lov, så er jeg her
Ja, du er her
Måske, hvis vi springer
Gi´r lyset os vinger
Så må du love
Du aldrig går fra mig
At jeg bli´r her hos dig
Ja, det vil jeg love
Ingen ka´ nå ind til os
Ingen ka´ få fat i os
Ingen ka´ forlade os
Tro mig, hold fast i mig nu
Du må ikke slippe
Jeg vil ikke slippe
Vi må aldrig slippe
For nu er der kun dig og mig
For husk, når vi springer
Gi´r lyset os vinger
For jeg har lovet
Jeg aldrig går fra dig
Ja, jeg bli´r her hos dig
For det har jeg lovet
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Sang nr. 8. ”RÆK UD”
Stærk og svag, liv og død
Lys og mørk, blank og mat, luk lyset ind, go´ og ond
Lys! Åh, hør os! Du er livet
Kærligheden! Hør! Vi be´r dig!
Gør os stærke! Skænk os livet!
Vis dig for os! Lad os lyse!
Lys, vi be´r dig! Se! Vi be´r dig!
Stræk dig ud og lad det lyse!
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Sang nr. 9. ”NOGET NYT”
Tænk hvis jeg ta´r fejl, hvis alt jeg tror
Om min far, om min mor, ik´ er sandt
Hvis nu det ik´ er min skyld, hvem er jeg så?
Og hvor er min familie, der forsvandt
Hvordan rejser jeg mig?
Ka´ jeg mon gå en anden vej?
Og prøve noget nyt
Lukke op, ta´ imod
Det´ på vej lige nu, til mig
Og det´ helt nyt
Føler mig så tom og svag
Den jeg var, er ikke mer´
Men jeg må ta´ det første skridt, ændre mig
Jeg er klar, til alt det der nu sker
Se mit lys skinner klart
Glimter, vokser, er parat
Nu prøver jeg nå´et nyt
For den jeg var, så bare til
Det´ forbi, mit nye lys ved li´ nøjagtig hva´ det vil
Det vil ændre mig, det finder vej
Jeg blir´ til noget nyt
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Sang nr. 10. ”LYSETS FEST”
Julen er en tid, hvor man glæder sig
Og jeg håber du, har lidt tid til mig
Selvom du har travlt, pakker gaver ind
Så ska´ vi nå at danse kind mod kind
Ja, når det er jul, vil jeg dele alt
Og det´ bare dig der tæller, det er dig, der´ valgt
Li´ meget hva´ der sker, er jeg her hos dig
For det´ kun dig, som jeg ønsker mig
Og vi må huske på, at vi skal tænde lys
For julen er jo lysets fest
Og lyset gør, at man har plads til hver en gæst
Når du gi´r et kram, når du knytter bånd
Danser om et træ, griber om min hånd
Når du holder fast, aldrig siger stop
Og ikke aner, hvordan man gi´r op
Ja, så er det jul, vi skal dele alt
Og det´ bare dig der tæller, det er dig, der´ valgt
Li´ meget hva´ der sker, er jeg her hos dig
For det´ kun dig, som jeg ønsker mig
Så må vi huske på, at vi skal tænde lys
For julen er jo lysets fest
Og lyset gør, at man har plads til hver en gæst
Det er mit svar, at jeg er klar
Ja, nu skal vi ha´ fest
Så derfor si´r vi Glædelig Jul
Vi ønsker alle en lys og en Glædelig Jul
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