
Julekveldsvisa 2008 
 

Nu har vi pussa TV’n og trimma DVD'n. 
Og vi har slått av verden med IP-telefon'.  
Nå sett vi øss og glaner med diger parabol. 
Du ser dein oppå taket der Kurt Evert Odin bor. 

 
Dra stolen innte skjermen, så sett vi øss og ser 
og try to lære trøngelsk og bob bob æilt som skjer. 
The Julekvelden coming - med glede and good food. 
Vi sitter most and titter at ting fromTrønderwood. 

 
Med Pizza og med juløl og vodka og litt gin, 
så bli det bærre lækkert når jula taimes inn. 
Og flat-TV’n har liv ja, dein lever kæin du sjå.  
Og nå skal dein fortælja og vi skal høre på.  

 
Og nå med «Høy på pæra» er kvelden sikra godt. 
Je ler av engelsk humor - så øyet mitt blir vått. 
Men kæillen tell fru Bucket, er ofte æilt for snill. 
Hæin sku’ nok satt ner foten - og blitt litt mere vill! 

 
Og vi skal se på Mozart på TV-en nå i kveld. 
For je har vært i Wien og kjenner byen vel! 
Med Wiener Sängerknaben, så blir det vakker sang. 
Og inni Stephansdomen - der er det mye klang! 
 
Hu bæstemor, hu flytta på eldrehjem i fjor. 
Men det er æillt for kjedelig og dødfødt der 'a bor. 
Så hu fikk karaoke - som gave nå før jul, 
og nu kæin 'a bærre sønge og være kjempekul! 
 
It's hard to be a Nissemainn når Norge er konkurs. 
Bør folk og je og banker snart peile oss ny kurs? 
Men je har fulgt med tida og gjort som æille gjør, 
og kvitta meg med aksjer og tjener og portør! 
 
At Jesus lå i krybba, er heller gammelt nytt. 
Men med «Julekalender’n» har jula fått no' trygt! 
Nu sætt vi øss og glaner med diger parabol. 
Du ser dein oppå taket der Kurt Evert Odin bor. 
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