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 3. Helligånd, Helligånd 
 Tekst og melodi: David Kristoffersen og Jacob S. Worm 

 TEKST  KOREOGRAFI 

 Intro  Instrumentalmusik - na na nah - uh uh  Gå fra side �l side - syng med. 

 Vers 1  Hvis jeg bare kunne se dig,  Lø� hænderne - kig op �l H, så V. 

 hvis jeg ku’ mærke, at du er hos mig.  Ae/stryg  dig selv langsomt på kinden. 

 Er du virk’lig her?  Lø� langsomt V hånd. 

 Kan jeg stole på, at  Lø� langsomt H hånd. 

 du er nær? 
 Er du der? 

 Saml hænderne på brystet. 
 Ræk hænderne frem/op. 

 Vers 2  Jeg har hørt, at du vil hjælpe,  Ræk langsomt H hånd frem - træk �lbage og 
 knyt den. 

 at du har styrke, når jeg 

 ik’ slår �l. 

 Hold H hånd frem kny�et og åben 
 den/bevæg den med spredte fingre forbi 
 ansigtet på “ik’ slår �l”. 

 Står du virk’lig klar?  Lø� V hånd med håndfladen op. 

 Kommer du med hjælpen  Lø� H hånd med håndfladen op. 

 oppefra? Eller indefra?  Peg op - Saml hænderne på brystet. 

 Præ-omkvæd  Jeg kan være sikker på,  Før langsomt hænderne frem med 
 håndfladen op. 

 at i min dåb fik  jeg et håb  Før underarme op, så de danner et kors på 
 “jeg et håb”. 

 på mere, end det jeg kan se.  Før armene langsomt ned. 

 Du vil gør’ mig sikker på,  Før langsomt hænderne frem og op med 
 håndfladerne op. 

 at vi skal gå og sammen stå  Bliv stående med hænderne lø�et. 

 i alt, hvad der kan 
 ske, 

 Før hænderne ind foran hinanden og ud 2 
 gange - ræk frem på “ske”. 

 i alt, hvad der kan 
 ske. 

 Før hænderne ind foran hinanden og ud 2 
 gange  - ræk frem på “ske”. 
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 Omkvæd  Helligånd, Helligånd,  H hånd svinger foran ansigtet op, V hånd 
 svinger foran ansigtet og “laver en ildtunge” 
 oppe over hovedet. 

 du er Gud, og du går med mig.  Peg op og før hænderne ned med strakte 
 arme. 

 Helligånd, Helligånd,  H hånd svinger foran ansigtet op, V hånd 
 svinger foran ansigtet og “laver en ildtunge” 
 oppe over hovedet. 

 tænk at jeg må følges med dig.  Flet fingrene og før hænderne ned foran 
 ansigtet. 

 Så’ jeg aldrig alene, 

 nej, nej! 

 Hold “fle�et” og drej så hænderne rundt �l 
 en “hold dig selv i hånden”-posi�on. 
 Ræk H hånd frem på første “nej”, V hånd på 
 andet “nej” - sænk begge hænder. 

 Vers 3  Du var med, da det begyndte,  Gå fra side �l side. 

 dengang bjerg og brillebjørn blev �l.  Form et bjerg med hænderne - så briller 
 foran øjnene. 

 Og nu si’r du, at  Gå fra side �l side. 

 - at du går med mig, 
 din største skat, 

 Gå fra side �l side - 
 klap let på brystet med V hånd. 

 både dag og nat.  Ræk V hånd frem, så H hånd. 

 Præ-omkvæd  Som ovenfor. 

 Omkvæd X 2  Som ovenfor. 
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