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Medbring altid pas og 

kompas (i 3/4) 
 

   Medbring 

                     altid 

                        pas og kompas 

                   gør plads 

                   til dig i din fremtid 

                  Tag nu 

                     fat i 

                        dig selv og din streg 

                   find vej 

                   til fremtiden selv 

 

 

Hør nu unge venner når den gamle sømand taler 

og bid mærke i hvad hans erfaring anbefaler 

hver gang det går let og hver gang tingene er 

svære 

skal du holde fast i den du allerhelst vil være 

  og pas på at passet passer helt til din identitet 

  det er fundamentet for at du - -  

kan være beredt 

 Medbring . . . 

 

 

Nok skal kursen holdes, men hvis vejr og verden 

drejer 

så skal der justeres, måske bare et par streger 

Og hvis du skal skifte og skal lede andre steder 

er der streg til alle horisontens muligheder 

  så kompasset passer altid lige meget hvad du vil 

  bare du har valgt en retning vil  - - 

det altid slå til 

 Medbring . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har ingen ridderhjelm og ikke et visir på 

jeg er bare hvad jeg er, og det har jeg papir på 

Sådan cirka hvilken retning skal mit eventyr gå 

det har jeg en klar idé om, så det er der styr på 

  Jeg har passet og kompasset, lad det hele 

komme an 

  jeg skal vide hvem og hvor så jeg - - 

kan prøve hvordan 

 Medbring . . . 
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Ud (vi vokser i farten) 
Jeg skal ud i verden, ud og se 

ud og se på alt hvad der må ske 

ud og støde på den gode grund 

Jeg skal ud og bruge hånd og mund 

 

 

Jeg skal ud i vejret, jeg skal ud 

ud i sommerregn og sne og slud 

ud i østensol og vestenvind 

Jeg skal ud og trække vejret ind 

 så fra landet over vandet 

 op på land og så retur 

 så mit menneske blir dannet 

 som en hel og fyldt figur 

 vi vokser i farten - vi vokser i farten 

 og farten er lang 

 

 

Jeg skal ud i verden og ha smag 

fatte tusindfryd og åretag 

prøve flødeskum og kirsebær 

Jeg skal ud og vide hvor jeg er 

 så fra landet over vandet 

 op på land og så retur 

 så mit menneske blir dannet 

 som en hel og fyldt figur 

 vi vokser i farten - vi vokser i farten 

 og farten er lang 
 

 Verden indeholder alle farver 

 både vibeæg og pibekraver 

 der er nok til gården og til gaden 

 ovenpå og under overfladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg skal ud i livet og ha ar 

i en sand mangfoldighed af svar 

Jeg skal alle andre steder hen 

og til sidst så skal jeg hjem igen 

 så fra landet over vandet 

 op på land og så retur 

 så mit menneske blir dannet 

 som en helt i fuld figur 

|: jeg vidste fra starten - vi vokser i 

farten 

 og farten er lang :| 

 

 


