
CD:   GAVEREGN   
8.   Du   går   al�d   med      
Tekst   og   melodi:   Jesper   Smalbro   

  

Du   går   altid   med      1   

  TEKST     KOREOGRAFI   

Vers   1   Fødderne   de   er   tunge   som   sten,   Gå   med   tunge   skridt   på   stedet   i   takt   �l   musikken.   

  jeg   kan   slet   ikke,   slet   ikke   flyt’   mine   ben,   Gå   med   tunge   skridt   på   stedet   i   takt   �l   musikken.   

  mit   humør   det   er   så   tungt,   Hænderne   på   hver   side   af   hovedet.   

  at   det   næsten   gør    ondt,   ondt   ondt !   Synk   ned   i   knæ   lidt,   mere,   mest.   

vers   2   Tankerne   kører   rundt   i   mit   hoved,   Tegn   langsomt   cirkler   ud   for   �ndingerne.   

  fyldt   af   alle   de   �ng,   jeg   slet   ik’   forstod,   Tegn   langsomt   cirkler   ud   for   �ndingerne.   

  mit   humør   det   er   så   tungt,    Hænderne   på   hver   side   af   hovedet.   

  og   det   hele   kør’    rundt,   rundt,   rundt !   Lad   som   om   du   drejer   et   rat   langsomt.   

Præ-   
omkvæd   

Evigheder    -     
  
  

det   kan   føles   som   
evigheder    -   men   du   siger   at:   

Knyt   hænderne   foran   maven   -   lav   en   cirkel,   der   
starter   inde   ved   kroppen,   går   med   uret   rundt   ud   
fra   kroppen   og   slu�er   inde   ved   kroppen.   

  
Gentag   -   mod   urets   retning.   

Omkvæd   
x   2   

Du   går   al�d   med   mig,   Jesus,   Gå   på   stedet.   

  holder   al�d   om   mig,   Jesus.   Lav   armkrog   med   sidemakker   to   og   to.   

  Du   går   al�d   foran,   Jesus,   Gå   på   stedet.   

  du   holder   min   hånd,   Hold   dig   selv   i   hånden.   

  sender   din   Ånd   �l   mig.   Ræk   hænderne   op   og   kør   dem   langsomt   ned     
�l   hovedhøjde.   

Vers   3   Vennerne   de   kan   drille   og   gå,   Lav   “drille-fingre”   -   H   pegefinger   stryger   udad   
over   V   pegefinger.   

  jeg   kan   bli’   så   trist,   så   alt   går   i    stå ,   Kig   ned   -   lø�   langsomt   hovedet   og   kig   lige   ud    -   
stop   op.   

  mit   humør   det   er   så   tungt,   Hænderne   på   hver   side   af   hovedet.   

  det   kan   ikke   være    sundt,   sundt   sundt !   Synk   ned   i   knæ   lidt,   mere,   mest.   



  
  

Du   går   altid   med      2   

præ-   
omkvæd   

Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   
  

Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   
afslutning   
x   2   

Tak,   fordi   du   er   her,   Jesus,   Nogle   af   koret   går   på   række   rundt   i   rundkreds   
e�er   hinanden,   mens   de   vi�er   med   armene   i   takt   
�l   musikken.   

  du   holder   al�d   om   mig,   Jesus.   Fortsæt.   

  Tak,   fordi   du   er   her,   Jesus,   Gå   �lbage   på   plads.   

  du   holder   min   hånd,   Hold   dig   selv   i   hånden.   

  sender   din   Ånd   �l   mig.   Ræk   hænderne   op   og   kør   dem   langsomt   ned     
�l   hovedhøjde.   


