
 

Sangene fra Eventyrteatrets musical ”Julekortet” 
Tekst: Bo Skødebjerg – Musik: Christian Dahlberg 

 

SANG 1 - NISSEPOSTEN 1.0  

Normann: Du prøver at få svar 

 Men er kun til nar 

 Hvo´den ku´ du tro på den?  

 At julekort bli´r sendt 

 Nej, de bli´r væk min ven 

 I postens labyrint 

 

Alle: Har du lyst til at gå helt amok 

 Råb´ og skrig, at nu det mer´ end nok 

 For du vil jo bar´ ha´ post til tiden 

 Men dit posthus har sat ny rekord 

 I at miste dine julekort 

 Og du drømmer kun om post til tiden 

 

 Kom og drøm, kom og drøm 

 I skal alle få 

 Det I venter på 

 Ta´ min hånd 

 Og kom med 

 Lad mig vise vej 

 Så vil julen bli´ en leg 

 

 Det' slut mæ´ a´ vær´ gnav'n 

 Vi gi´r dig julegav'n  

 Hva du ønsker ska´ du få 

 Farvel til alt besvær 

 Den nye tid er her 

 Det hele skal nok gå  

  

 Nu´ det slut med dårlig service her 

 Ja, det nå´d der rager os en fjer 

 Alle Nisser skal ha´ post til tiden 

 I vil elske vores nye stil 

 Når vi møder jer me't kæmpe smil 

 Alle Nisser skal ha´ post til tiden 

 

Normann: Har du brug for et mirakel 

 Syn´s du selv, du er en stakkel? 

 Syn´s du livet er besværligt 

 Så kom ind til os idag! 

 

Alle: Ja, kom ind og bli´ en del af os 

 Du får gløgg og gratis candyfloss 

 Vi kan sagtens vær´ din nye familie 

 Her er sol og glæde døgnet rundt 

 Når din post blir´ sendt på et sekund 

 Vi er sjov´er end din egn´ familie 
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 Kom og drøm, kom og drøm 

 I skal alle få 

 Det I venter på 

 Ta´ min hånd 

 Og kom med 

 Lad mig vise vej 

 Julen bli´r en leg 

 Kom og drøm - 

 Kom og drøm! 

 

SANG 2 - DET´ I DAG.  

Pip:  Er det mon her, mit nye hjem 

 Der´ så lidt, jeg ved 

 Men der´ så meget, jeg skal nå 

 Hvor finder jeg et sted at banke på  

 Gi´ mig ren besked 

 Vil I la´ døren stå på klem 

  

 

 Har aldrig vidst, hvorfra jeg kom 

 Voksed op med børn 

 Der var alene li´som jeg 

 Så jeg fik hurtig lært at klare mig 

 Altid ta´ din tørn 

 Stik dem et smil og lad som om 

  

 Men jeg kan mærke at det er på vej 

 Der nå´d der hurtigt nærmer sig 

 Og det vil ændre mig 

  

 Hvis der er et sted, jeg kan slå mig ned 

 Så kan jeg hjælpe til, det er nå´d jeg ved 

 Jeg er her, jeg er klar 

 Jeg kan mærke, at det sker.  

 Det´ i dag 

 Det´ i dag 

 Det´ i dag 

 Det´ i dag 

 

 Jeg kan mærke, mit hjerte slår 

 Og jeg ved at kampen den blir´ hård 

 Men jeg´ mig, har et svar 

 Jeg kan mærke, at det sker.  

 Det´ i dag 

 Det´ i dag 

 Det´ i dag 

 

SANG 3 - SOM VI PLEJER. 

Gnæggersen:   Den første dag når man starter her   

A´la Mande:   Er man menig, ja. Man er ik´ officer   

U.drengene:   Så man gør sin pligt og man forstår   

S.pigerne:   At det nok ska bli´ letter som tiden går   

U.drengene:   For det handler ikke om, at gøre det der´ smart   
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S.pigerne:   Bare gør som du PLEJER, det' så trygt og rart   

Alle:   Selvom andre syns´ det ska´gør´s i en fart 

   Bare gør´ som du PLEJER, det så trygt og rart!   

 

Mopsen:   Er kaffen spildt på et skrivebord   

   Gør jeg rent som jeg PLEJER og det er med klor 

 

S.piger og U.drenge: Vi si´r Hr og Fru, og De,  ik´ du     

Advent:   Man skal tale pænt, man må ik' sig´: Sgu!   

S.pigerne:   Er et Julekort for lille, skal det lægges væk   

U.drengene:   Bare gør som du PLEJER, smid det i en sæk    

Alle:   Og hvis kortet er bøjet og har få´t et knæk 

   Bare gør som du PLEJER, smid det i en sæk    

 

Cheferne:   Vor´s moto er: "SOM VI PLEJER"  

   Og når posten ik´ bli´r sendt 

   Så si´r vi: "Nå?" som vi PLEJER 

   "Hvem ved, hvor din post er endt?" 

Alle, minus Cheferne: Enhver har jo lov at klage   

   Vi læser den nok en dag 

   Men hov, nu skal vi ha´ kage 

Alle:   Og så har vi glemt den sag! For:   

   PLEJER er godt   

   PLEJER er godt 

   PLEJER er godt og flot! 

    

Cheferne:   Hvem gider svede 

   Hvem gider lede 

S.piger og U.drenge: Bukker og nejer    

   Gør som vi PLEJER 

Alle:   Du´ ik´ en fusker 

   Hvis ik´ du husker 

   PLEJER, er godt og flot  

   Hvis du er for dygtig 

   Må du vær´ forsigtig 

   Lyt nu til os   

   La´ vær´ og gi´ los 

   Vis ikke andre, hvad du kan 

   For: PLEJER er godt og flot! 

 

SANG 4 -                                                  HVORNÅR KOMMER POSTEN UD.  

S.pigerne: Klokken klinger og pligten kalder                   

 Hvis vi ik´ vil ha´ skideballer                      

 Må vi passe vores job  

 Spring og hop! Spring og hop! Spring og hop!         

  

Alle, undtagen U.drengene: Alle nisser der skal ha´ post ud  

 Kom og hils på vores postbud 

 De går gennem ild og vand 

 Så´n er han. Så´n er han. Så´n er han. 

 

U.drengene:  Når dit julekort er sendt  

 Må du ik´ bli´e sur, hvis det´ væk           
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Alle: Det ka du ikke vær´ bekendt              

Mopsen: Måske er det tabt i´n bæk 

 

S.pigerne: Måske får du lyst at lede 

 Søge oppe, søge nede 

Alle: Så vi ønsker glæd´lig jul 

 Glæd´lig Jul! Glæd´lig Jul! Glæd´lig Jul! 

 

SANG 5 - NU ER VI HER. 

Julius:      Det er som om, hun ved, hvad jeg tænker på    

 Som om hun kender den vej, jeg skal gå  

 Måske ku´vi bli´ venner, vi to 

 Men hvad skal jeg tro 

 Hvem er hun 

 

Pip: Det er som om, han ved, hvad jeg håber på 

 Som om han kender det mål, jeg vil nå 

 Men tør jeg sætte alting på spil 

 Er det hvad jeg vil 

 

Begge: Så tit siger jeg; Nej    

 Jeg kigger væk og går en anden vej 

Julius: Jeg lukker døren og så er jeg ensom igen    

 og savner en ven 

Begge: Men tit siger jeg; Stop 

Pip: Og venter på at døren lukker op 

Begge: For jeg ka´ mærke noget dybt i mig    

 Der savner dig 

 

Julius: Hun mener sikkert selv, hun er meget klog 

Pip: Tror det er sjældent, han åbner en bog  

Julius: Mit hjerte det går næsten i stå 

Pip: Tror jeg burde gå 

 

Begge: Så tit siger jeg; Nej      

 Jeg kigger væk og går en anden vej 

Pip: Jeg lukker døren og så er jeg ensom igen 

Julius: Og savner en ven 

Begge: Måske sku´ vi tro 

 Vi ta´r en chance og vi bygger bro 

 Jeg lukker aldrig døren i for dig  

 Mmm 

 

SANG 6 -     NISSEPOSTEN 2.0  

 Så´ det nu - Kom i gang - Ikke mere pjat! 

 Nu er tiden kommet, hvor vi passer vores job 

 Hvis du tror, vi gi´r op, så er du et skvat  

 Kommer posten ikke ud - er vi et kæmpe flop 

 Så´ det nu! Kom i gang! Ikke mere pjat! 

 Nu er tiden kommet, hvor vi passer vores job 

 Hvis du tror, vi gi´r op, så er du et skvat  

 Kommer posten ikke ud er vi et kæmpe flop 
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 Når dit julekort 

 Er lagt på vores bord 

 Vil vi knokle hårdt 

 Du har vores ord 

 Vi gi´r aldrig op 

 i stormvejr eller sne 

 At bringe posten ud nonstop 

 Er vores A.B.C 

 

 Så´ det nu! Kom i gang! Ikke mere pjat! 

 Nu er tiden kommet, hvor vi passer vores job 

 Hvis du tror, vi gi´r op, så er du et skvat  

 Kommer posten ikke ud er vi et kæmpe flop 

 

 Vi gi´r aldrig op 

 i stormvejr eller sne 

 At bringe posten ud nonstop 

 Er vores A.B.C 

 

 Så´ det nu! Kom i gang! Ikke mere pjat! 

 Nu er tiden kommet, hvor vi passer vores job 

 Hvis du tror, vi gi´r op, så er du et skvat  

 Kommer posten ikke ud er vi et kæmpe flop 

 

SANG 7 - FAR OG JEG  

Mandel:  Der var engang hvor far og jeg  

            fandt sammen i et spil, en leg 

   "Hvem får posten ud!" 

  Jeg er mindst, så jeg slår først  

  Tror far vinder, han er størst 

  Hvem får posten ud? 

 

  Første brik flyttes frem og far han grubler 

  Så´ det ham, han slår et dårligt slag 

  Far bli´r sur, men smiler, mens jeg jubler 

  For han ved, det her blir den bedste dag 

 

  Vi bringer posten ud og ser 

  En verden vokse mer´ og mer´ 

  Min far og jeg er sammen nu 

  Mens tiden den bli´r ved at gå 

  Har vi to ikke mer´ at nå  

  Vi smiler sammen nu 

 

Mandel:  Min far har glemt at ha´ det sjovt 

  Ja, far er sur og det er flovt 

Mandel, personalet Ved han selv det sker 

og kunderne:  Slet ingen smil fra lille far 

  Hvordan kan du dog vær´ min far 

  Når du intet ser 

  Du er blevet alt for stor, og ser 

  Slet ikke noget mer´ 
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  Jeg bringer posten ud og ser 

  At verden ikke vokser mer´ 

  For far og jeg er ikke sammen nu 

  Og tiden den går helt i stå 

  Der var så meget vi sku´ nå 

Mandel:  Men han vil ikke dele med mig nu 

 

 

 

SANG 8 - JULEKORTET. 

Mandel: Her ved juletid 

 Ka´ man savne lyset 

 Trænge til et lille smil 

 Nu´ det juletid 

 Så vi tænder lyset 

 Mens vi ta´r et lille hvil 

 Og når vi stille sidder ned 

 Ka´ vi skrive en besked 

 

 Nok et år er væk 

 Det´ så let at huske 

 Al den medgang som man fik 

 Bli´r du lidt for kæk 

 Må du også huske 

 Sorgerne som gav et stik 

 Det hele skrives sirligt ned 

 Og bli´r sendt i en besked 

 

 Skriv fra hjertet 

 At du elsker dem 

 Og send det så afsted 

 Gi´ af hjertet 

 For et ægte julekort 

 Har håbet med 

 

 Husk, et julekort 

 Viser vej til skatten 

 Kærligheden finder vej 

 Med dit julekort 

 Ka´ de finde skatten 

 At de også elsker dig 

 Et julekort er meget mer´  

 End papiret øjet ser 

 

 

SANG 9 - DU FINDER VEJ.  

Mandel:  Vi har alle følt os udenfor og små  

  Vi har lukket dør'n og følt livet gå i stå  

Normann:  Og din modgang, ja, den må du klare selv 

  For du´ kun dig - og ikke spor speciel 

  

Julius og Pip: Men hvis nu du løfter blikket, ta´r et skridt: 

  Væk fra alt det gamle, ud hvor du kan ånde frit  
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Mandel og Normann: Ja, så vil du pluds´lig mærke, du er fri 

  At du får alt - hvis du ka´ gi´ 

  

Julius og Pip: Når du drømmer bag en lukket dør 

  Når du er skræmt og ikke tør 

  Så er der lys et sted i dig 

  Der er en vej 

Alle fire:  Så la´ din dør stå lidt på klem 

  Slip tanken fri og find hjem 

  Hvor der er en plads til dig 

Alle:  Du finder vej 

 

  Så la´ din drøm flyve ud 

  Vil du ha´ en ven 

   Må du dele den 

   La´ dem se 

   Hvad du vil 

   Alle ønsker sig 

   At ha´ venner li´som dig  

   

   Selv når julen den er stres og jag 

   Og din klejne har en dårlig smag 

   Så er der lys i træets top 

   Det' jul nu! 

   Hvis du åbner døren ka´ du se 

   Alt er hvidt, det er den første sne 

   Snart skal gaver lukkes op 

   Det' jul nu! 

 

   Sig´ hvad du drømmer og tror 

   Ellers får du ej   

   Hvad du ønsker dig 

   Hvis du gir´ 

   Hvad du har 

   Viser hvem du er 

   Så vil alle sig´ 

   Glæd´lig Juuuuul 

  Glæd´lig Juuuuul 

 


