
CD:   FADERVOR   
6.   Gaver   du   gi’r      
Giv   os   i   dag   vort   daglige   brød   
Tekst   og   melodi:   Andreas   Kildahl   Fibiger/Jesper   Smalbro   
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  TEKST   KOREOGRAFI   

Intro   Instrumentalmusik   4   takter   Lav   ”flimre-fingre”   op   og   ned   foran   kroppen.   

Vers   1   Du   gi’r   mig    liv    hvert   eneste   sekund   Flimrefingre   op   og   ned.   

  og   skøn    natur    hele   året   rundt.   Lav   bue   henover   hovedet   med   V   hånd.   

  Gaver,   du   gi’r ,   Far.   Lav   værs’go’   fremad.   

  Du   gi’r   den    vej ,   der   er   bedst   for   mig   at   gå,   Tegn   vej   fremad   med   sving   på.   

  og   du    går   med    og   hjælper   mig   at    forstå .   Gå   på   stedet   –   peg   på   �nding.   

  Gaver,   du   gi’r,    Far.   Lav   værs’go’   fremad.   

Omkvæd   /:   Alle   gode    gaver,   vi   har ,   
det   er    gaver   fra   dig ,   
det   er    gaver,   du   gi’r,    Far.   :/   

Tegn   pakke   ud-   ned-   ind   frem   �l   V.   
Tegn   pakke   ud-   ned-   ind   frem   �l   H.   
Lav   værs’go’   fremad.   

Vers   2   Du   gi’r   mig    tøj ,   både    overtøj    og    undertøj ,   Hold   fat   med   to   fingre   i   blusen   på   skuldrene.  
Zig-zag   skulder   -   mave,   ho�er   -   knæ.   

  idyllisk    ro    -   OG   DEJLIG    STØJ !   Hændener   under   hage   –   boks   op   i   lu�en.   

  Gaver,   du   gi’r ,   Far.   Lav   værs’go’   fremad.   

  Du   gi’r   mig   lyst   �l   at    sprælle    med   min   krop   Sving   med   arme.   

  og    løbe    rundt   og   både    trampe    og    hop’ .   Løb   på   stedet   –   tramp   og   hop.   

  Gaver,   du   gi’r ,   Far.   Lav   værs’go’   fremad.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Bro   Du   bli’r   bare    ved   og   ved !   Tegn   cirkler   fremad   rundt   i   lu�en.   

  Gi’r   ud   af   din    kærlighed !   Lav   hjerte   –   pump   fremad.   

  Det   er    gaver,   du   gi’r ,   Far.   Lav   værs’go’   fremad.   

  Vi   bli’r   bare    ved   at   få !   Lav   ”kom   kom   kom”   med   hænder   indad.   



  
Ordforklaring:   H   =   drej   mod   højre,   V   =   drej   mod   venstre   
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  Hjælp   os   med   at    huske    på,   Peg   på   begge   �ndinger.   

  det   er    gaver,   du   gi’r ,   Far.   Lav   værs’go’   fremad.   

Omkvæd  Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Outro   Gaver   du   gi’r ,   Far.   H   -   Lav   værs’go’   fremad   oppefra   og   ned.   

  Alle   gode   gaver ,   vi    har .  Tegn   pakke   ud-   ned-   ind   frem   �l   H.   

  Gaver   du   gi’r ,   Far.   V   -   Lav   værs’go’   fremad   oppefra   og   ned.   

  Alle   gode   gaver ,   vi    har .  Tegn   pakke   ud-   ned-   ind   frem   �l   V.   

  Gaver   du   gi’r ,   Far.   H   -   Lav   værs’go’   fremad   oppefra   og   ned.   

  Alle   gode   gaver ,   vi    har .  Tegn   pakke   ud-   ned-   ind   frem   �l   H.   

  Gaver   du   gi’r ,   Far.   V   -   Lav   værs’go’   fremad   oppefra   og   ned.   

  Alle   gode   gaver,   vi   har.   Tegn   pakke   ud-   ned-   ind   frem   �l   V.   

  Instrumentalmusik   Lav   ”flimre-fingre”   op   og   ned   foran   kroppen.   


