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Englehær      1   

  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro   Å-åh,   åh,   åh,   du   er   nær,   du   er   nær,   
du   er,   
Å-åh,   åh,   åh,   du   er   al�d   nær.   

Start   på   en   række/i   kø   og   bevæg   jeg   langsomt   ud   på   
række   ved   siden   af   hinanden.   

Vers   1   “Åh-åh,   nu   bli’r   jeg   bange”,   Drej   mod   H   -   tag   begge   hænder   op   foran   munden   -   
træk   hænderne   ud   �l   hver   sin   side   og   læn   fremad   �l   
H.   

  det   sa’   Elisas   ven.   Se   lige   ud   -   stå   s�lle   med   armene   ned   langs   siden.   

  For   �enderne   var   mange,   Træd   et   skridt   frem   -   lav   stop-hænder.   

  og   Elisa   og   hans   ven   Træd   et   skridt   �lbage.   

  var   for   få   �l   at   slå   igen.   Slå   med   knytnæve   ind   i   den   anden   hånd.   

Vers   2   Fjenden   kom   om   na�en,   Marcher   på   stedet.   

  omringed’   deres   by,   Tegn   en   cirkel   frem   foran   dig   med   V   hånd   -   begynd   i   
H   side.   

  og   �dligt   næste   morgen,   Lav   en   halvbue   med   V   hånd   fra   V   op   og   land   på   H   
hånd.   

  da   glimted’   �endens   sværd   Lav   “flimre”-fingre   i   en   bue   frem   foran   dig   fra   H   �l   V.   

  i   det   dunkleste   morgengry.   Stå   s�lle   og   se   lige   ud.   

Præ-   
omkvæd   

“ Frygt   ikke !”   sa’     
Elisa ,   
“Men   luk   dine    øjne    op…”   

Drej   mod   H   -   lav   en    tragt   foran   munden    med   
hænderne   -   træk   hænderne   ud   �l   hver   side   og    læn   
frem.   
Skyg   med   hænderne   over   øjne   og   drej   fra   H   �l   V.   

Omkvæd   Gud,   når   vi    kæmper    -     
kæmper    du   med,   

Vis   stærk   arm   med   V   arm.   
Vis   stærk   arm   med   H   arm.   

  med   din   englehær,   englehær,   
englehær.   

Ræk   “flimre”-fingre   højt   op   -   sænk   hænderne   lidt   -   
sænk   lidt   (slut   i   hoved-højde).   

  Selv   når   vi    føler    os   svage     
og    små ,   

Vis   slap   arm   med   V   arm.   
Vis   slap   arm   med   H   arm.   

  ved   vi,   hjælpen   er,   hjælpen   er,     
hjælpen   er   -   nær.   

Lav   “flimre”-fingre,   der   krydser   ind   foran   hinanden   
og   slu�er   oppe   i   hoved-højde   -   slut   med   hænderne   



  
  

Englehær      2   

samlet   på   brystet.   

Hook   Å-åh,   åh,   åh,   du   er   nær,   du   er   nær,   
du   er,   

Før   hænderne   frem   og   �lbage   foran   ansigt   og   ud   
som   “kom   her”   samt   vilkårligt   ud   �l   siden.   

  Å-åh,   åh,   åh,   du   er   al�d   nær.   Som   ovenfor.   

Vers   3   “Frygt   ikke,”   sa’   Elisa,   Drej   mod   H   -   lav   en   tragt   foran   munden   med   
hænderne   -   træk   hænderne   ud   �l   hver   sin   side   og   
læn   fremad   �l   H.   

  og   Gud   lod   vennen   se,   Skyg   med   hænderne   over   øjnene   og   drej   fra   H   �l   V.   
  

  at   ildvogne   og   heste   Træd   et   skridt   frem   -   præsenter   med   hænderne   frem   
foran   dig   (Ta-daa?).   

  og   en   mæg�g   englehær,   Træd   et   skridt   �lbage.   

  de   stod   vagt,   så   intet   ondt   ku’   ske.   Lav   et   X   med   underarmene   foran   brystet.   

Præ-   
omkvæd   

Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Hook   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   


