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Gaveregn      1   

  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro       

Vers   1   Sommermorgen   igen,   nu   er   det   �d   at   stå   op.   Form   en   sol   med   hænderne   –   stræk   armene   
op.     

  Flyver   ud,     
solen   varmer   min   krop.   

Armene   ud,   vinger   flyver   -   side   �l   –     
lav   sol   m   V   hånd   –   H   hånd   på   maven.   

  Tak   for   alt   det,   som   du   gi’r   �l   mig,   Hænderne   frem   som   gave.   

  bare   tæ’r   og   dejligt   vejr.     Peg   ned   på   tæ’r   -   peg   op   i   lu�en.   

Vers   2   Går   en   tur   ned   �l   stranden,     
vinden   ta’r   i   mit   hår,   

Gå   på   stedet   –     
hænderne   kører   ned   over/gennem   håret.   

  mærker   vandet   slå   ind,   mens   jeg   går,   Hænderne   laver   bølger   ind   midt   foran   
kroppen.   

  Tak   for   alt   det,   som   du   gi’r   �l   mig,   Hænderne   frem   som   gave.   

  slikbu�k   og   
  
  

  fed   musik.   

Lad   som   om   du   holder   en   slikpose   i   hånden,   
du   tager   slik   op   af   med   den   anden   hånd.   

  
Beg   hænderne   på   ørerne   som   “hørebøffer”   -   
nik   x   2.   

Omkvæd   Åh,   Gud   du   er   god!   Begge   hænder   kører   op   –   bliv   oppe.   

  Åh,   vi   lever   i   din   gaveregn.   Begge   hænder   kører   op   –   bliv   oppe   -   
fingrene   laver   regn,   der   falder   ned.   

  Åh,   din   gaveregn.   Lav   to   ”flammer”   opad   mod   H.   

  Åh,   din   gaveregn.   Lav   to   ”flammer”   opad   mod   V.   

  Åh,   Gud,   du   er   gavmild!   Begge   hænder   kører   op   –   bliv   oppe   –   vi�e   
fra   side   �l   side.   

Vers   3   Når   jeg   tænker   på   livet   som   en   gave   fra   dig,   Hænderne   frem   som   gave.   

  ka’   jeg   mærke,   det   bobler   i   mig.   Fingrerne   “flimrer”   op   og   ned   foran     
brystet/maven.   



  
  

Gaveregn      2   

  Tak   for   glæden,   du   la’r   vokse   frem:   Hænderne   frem   og   lø�es   op   med   fingrene,   
som   spirer   der   vokser   op.   

  Når   jeg   ser,   bli’r   det   �l   mer’.     Peg   på   øjne   -   peg   ud.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Bro   Og   selvfølgelig   så   sker   det,   Gå   ned   på   H   knæ   –   bliv   der.  

  min   dag   bli’r   trist,   og   humøret   går   ned,   Hold   hænder   på   kinderne.   

  men   så   ved   jeg,   du   er   her,   Hænderne   på   hjertet.   

  og   at   din   kærlighed   bli’r   ved   og   ved.   Op   og   stå   –   hænderne   stadig   på   hjertet.   

C-stykke   Å-åh,   å-å-åh-ååh.     H   hånd   på   H   lår,   V   på   V   lår   –   H   hånd   på   
bryst,   V   på   bryst,   begge   op   i   lu�en   sam�dig.   

  Gud,   du   er   så   god   mod   mig!     Begge   hænder   vi�er   fra   side   �l   side.   

  Å-åh,   å-å-åh-ååh.     H   hånd   på   H   lår,   V   på   V   lår   –   H   hånd   på   
bryst,   V   på   bryst,   begge   op   i   lu�en   sam�dig.   

  Gud,   du   er   så   god   mod   mig!     Begge   hænder   vi�er   fra   side   �l   side.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

  Din   gaveregn.   Se   ovenfor.   

  Åh,   din   gaveregn.   Lav   to   ”flammer”   opad   mod   H.   

  Åh,   din   gaveregn.   Lav   to   ”flammer”   opad   mod   V.   

  Åh,   Gud,   du   er   gavmild!   Begge   hænder   kører   op   –   bliv   oppe   –   vi�e   
fra   side   �l   side.   

  Din   gaveregn!   (råbes!)   Slut   med   begge   arme   oppe   som   et   stort   V.   


