
CD:   FADERVOR   
1.   Han   er   vores   Far     
Vor   Fader     
Tekst:   Berit   Skødt/Jesper   Smalbro   
Musik:   Jesper   Smalbro   

  

Han   er   vores   far 1   

  TEKST   KOREOGRAFI   

Intro   Åh   åh   å-åh   åh   åh!   Sving   med   armene   over   hovedet.   

  Han   er   din   og   min    Peg   op   �l   højre   med   HH.   Peg   �l   venstre   med   VH.   

  han   er   vores   Far!   Tag   begge   hænder   ud   foran   maven.   

  Åh   åh   åh   åh   åh!   Sving   med   armene   over   hovedet.   

  Den   bedste   vi   har!   Vis   “tommel   op”   med   begge   hænder.   

  Åh   åh   å-åh   åh   åh!   
Han   er   din   og   min   -   han   er   vores   Far!   
Åh   åh   åh   åh   åh!   

Som   ovenfor.   

Vers   1   Har   du   tænkt   -   tænkt   på   denne   �ng:    Peg   med   en   finger   på   �ndingen.   

  Gud   er   med   os   rundt   omkring.   Tag   H   arm   ud   fra   venstre   mod   højre.   

  Han   er   en   kærlig Far,   Lav   et   hjerte   med   begge   dine   hænder.   

  den   bedste   vi   har.    Vis   “tommel   op”   med   begge   hænder.   

  Han   er   her,   der,   foran,   bag.   Peg   �l   højre   med   H   hånd.   Peg   �l   venstre   med   V   
hånd.   Peg   begge   hænder   foran   og   bagved   
kroppen.   

  Han   går   med   os   hver   en   dag,   Gå   på   stedet.   

  når   matema�k   er   svært,   
og   vi   ik’   får   det   lært.   

Peg   �l   højre   med   H   hånd.   Peg   �l   venstre   med   V   
Tag   begge   hænder   op   på   hovedet   og   sving   med   
hovedet.     

Præ-   
omkvæd   

Så   har   han   alle   svar.   
  

Tag   hænder   op   i   lu�en   og   langsomt   ned.   

  Han   er   vor’s   Far.   Tag   hænder   op   i   lu�en   igen.   

  Kor:   Den   bedste   vi   har!   Vis   “tommel   op”   med   begge   hænder.   

  Han   står   med   åben   favn.   Tag   armene   ud   og   sving   med   kroppen   (“Som   



  
  

  
  

Han   er   vores   far 2   

Han   kender   mit   navn.   flyver”).   
Tag   hænderne   ind   på   brystet.   

Omkvæd   /:   Han   er   din,   han   er   min,   
han   er   din,   han   er   min,   
han   er   din   og   min   -     
han   er   vores   Far!   
Han   er   vores   Far,   Far!   :/   
Åh   åh   å-åh   åh   åh!   

H   Hånd   op   �l   højre,   V   hånd   op   �l   venstre.   
H   hånd   holdes   ned,   V   hånd   holdes   ned.   
H   hånd   holdes   op,   V   hånd   holdes   op.   
Tag   hænderne   ud   foran   kroppen.   
Tag   hænderne   ud   foran   kroppen.   
Sving   med   armene   i   lu�en.   

vers   2   Har   du   hørt,   at   han   hører   bøn?   
Selv   den   allerstørste   drøm!   

Tag   den   ene   hånd   op   �l   øret.   
Tag   hånden   op   i   lu�en.   

  Han   er   en   kærlig Far,   
den   bedste   vi   har!   
Han   si’r:   “Kom   -   kom,   kald   på   mig,   
også   når   du   ik’   er   sej.   

Lav   et   hjerte   med   fingrene.   
Vis   “tommel   op”   med   begge   hænder.   
Brug   hænderne   �l   at   kalde   ind   mod   kroppen.   
Læg   armene   over   kors.   

  Når   ho’det,   det   trænger   �l   ro,   
og   når   tvivl   er   stør’   end   tro.”   

  

Peg   �l   højre   med   H   hånd.   Peg   �l   venstre   med   V.   
Tag   begge   hænder   op   på   hovedet,   og   sving   med   
hovedet.     

Præ-   
omkvæd   

  

Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Intro   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Bro   (x4)   Han   er   din,   han   er   min,   
han   er   din,   han   er   min.   
(klap   klap   klap   klap   klap)   

Som   ovenfor.   
  

Klap   ud   for   venstre   skulder.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Intro   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   


