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1. 
Åh, tak for mad – åh, tak for mad 

Det var godt, nu er min mave glad 
Åh, tak for mad – åh, tak for mad 

Det var godt, nu er jeg glad 
 

Så op og stå – så op og stå 
Nu skal danseskoene tages på 

Så op og stå – så op og stå 
Nu skal danseskoene på 

 
Omkvæd: 

Kom dans med os 
Tag din næste i hånden 

Kom dans med os 
Rundt om træet, rundt i ring 

 
Giv bare los 

Kom og mærk juleånden 
Giv bare los 

Rundt om træet, rundt i ring 
 

2. 
Vi tramper løs – vi tramper løs 

Både storebror og lille søs 
Vi tramper løs – vi tramper løs 

Både bror og lille søs 
 

Og 1-og-2, og 1-og-2 
Man sku’ tro, vi havde træsko på 

Og 1-og-2, og 1-og-2 
At vi havde træsko på 

 
Omkvæd 
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3. 
Vi synger højt – vi synger højt 

Ikke et forsigtigt fuglefløjt 
Vi synger højt – vi synger højt 

Ikke et forsigtigt fløjt 
 

Vi gi’r et knus – vi gi’r et knus 
Her i julefredens varme hus 

Vi gi’r et knus – vi gi’r et knus 
Her i julefredens hus 

 
Omkvæd 

 
4. 

Hvad mon der er – hvad mon der er 
I den store røde pakke dér 

Hvad mon der er – hvad mon der er 
I den røde pakke dér 

 
Tålmodighed – tålmodighed 

Alle børn de hopper op og ned 
Tålmodighed – tålmodighed 

Alle hopper op og ned 
 

Omkvæd 
 

5. 
Se englene – se englene 

Dingler rundt på alle grenene 
Se englene – se englene 

Dingler rundt på grenene 
 

Og helt i top – og helt i top 
Vores stjerne lyser rummet op 

Og helt i top – og helt i top 
Vores stjerne lyser op 

 
Omkvæd 


