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  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro       

Vers     Når   jeg   ser   din   sol   gå   ned,     Lav   cirkel   med   hænderne   foran   dig   oppefra   og   
ned.   

  si’r   jeg   tak,   fordi   jeg   ved,   Ræk   hænderne   frem   som   skål.   

  at   jeg   kan   sove   trygt,   for   du   er   med.     Hænderne   som   pude   under   hovedet,   der   er   på   
skrå.   

  Under   stjerners   klare   skær   Lav   blink   med   hænderne/fingrene   oppe   over  
hovedet.   

  si'r   jeg   tak,   for   du   er   nær,   Ræk   hænderne   frem   som   skål.   

  om   dagen   har   været    let    eller    svær.     Ræk   åbne   hænder   op   på   let,   
hæng   armene   slapt   ned   med   hænderne   kny�et   
på   svær.   

Omkvæd   Jeg   er   nemlig   taknemlig,     H   hånd   i   en   bue   ud   �l   H.   
V   hånd   i   en   bue   ud   �l   V.   

  for   det   liv   som   jeg   har   få't.   Hænderne   frem   sammen,   træk   dem   ind   mod   
maven.   

  Jeg   er   nemlig   taknemlig,   H   hånd   i   en   bue   ud   �l   H.   
V   hånd   i   en   bue   ud   �l   V.   

  for   den   dag   som   nu   er   gået.     Hænderne   frem   sammen,   kør   dem   i   en   bue   �l   
siden   og   “bagom”.   

  Nu   kan   jeg   sove   trygt,   for   universets   

skaber   er   hos   mig.   

Hænderne   sammen   som   pude   under   hovedet,   
der   er   på   skrå   -   peg   op   med   den   ene   hånd   -   træk   
hånden   ned   �l   hjertet.   

  Jeg   er   nemlig   taknemlig     H   hånd   i   en   bue   ud   �l   H.   
V   hånd   i   en   bue   ud   �l   V.   

  for   at   være   barn   af   dig.   Saml   hænderne   på   brystet.   

Mellem-       
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spil   som   
intro   

Vers     Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Bro   x   2   Jeg   si’r   dig   tak,   Ræk   hænderne   frem   som   skål.   

  for   jeg   kan   sove,     Hænderne   sammen   som   pude   under   hovedet,   
der   er   på   skrå.   

  og   jeg   kan   vågne   Stræk   armene   op,   som   når   du   vågner   om   
morgenen.   

  trygt   i   din   kærlighed.   Saml   hænderne   på   brystet.   

  Jeg   si’r   dig   tak,   Ræk   hænderne   frem   som   skål.   

  for   i   det   tunge     Hæng   armene   slapt   ned   med   hænderne   kny�et.     

  og   i   det   le�e   Ræk   åbne   hænder   op.     

  dér   går   du   al�d   med.   Gå   på   stedet.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   


