
 

 

Nu har vi pussa TV’n og trimma DVD'n. 
Og vi har slått av verden med mobiltelefon'.  
Nå sett vi øss og glaner med diger parabol. 
Du ser dein oppå taket der Ola Nordmann bor. 
 

Dra stolen innte skjermen, så sett vi øss og ser 
på «Den unge Fleksnes» og nyter æilt som skjer. 
The Julekvelden coming - med glede and good food. 
Je sitter most and titter at nisser from the wood. 

 

Med pølser og med Pizza og juleøl og Gin, 
så bli det bærre lækkert når jula taimes inn. 
Og TV’n, dein har liv ja, dein lever kæin du sjå.  
Og nå skal dein fortælja, og vi skal høre på.  

 

Ja, je skal se på Fleksnes på TV’n nå i kveld. 
Je liker ekte humor og elsker hæinnes sprell! 
Nå blir det jul i stua, du hele norges helt, 
her blir det or’ntlig Christmass – og rektig kulturelt!! 

 

Men du, hæin Biskop Kvarme, hæin syntes det var best 
at Gelius ble fjerna som Vålerenga-prest! 
Je liker ikke prester, men boka, dein var god! 
Så «Sex i bibelen», har je plassert på do! 
 

Stangeland og Talleraas skapte reaksjon. 
Om hvor mye man kan tjene mens man mottar pensjon. 
To av Willochs venner, og venner av hu Gro! 
Tenk å være så dumme at døm dømmer døm to! 
 

Sjøl ble je tatt av krisa, og arbeidsløs igjen. 
Men je vil gjerne takke for at je fortsatt får spenn. 
Je er viktig i læindet – og NAV er veldig bra, 
og har jeg noen ønsker, er svaret alltid JA!  
 

Så, je slipper kutte røyken - og slipper kutte snus,  
og slipper drikke vatten når je tørster på brus. 
Je har råd til å shoppe og shoppa iPad i går. 
Så julekorta sender je på Facebook i år! 
 

At Jesus lå i krybba, er ikke særlig nytt. 
Men, med «Den unge Fleksnes» har jula fått no' trygt! 
Nu sætt vi øss og glaner med diger parabol. 
Du ser dein oppå taket der Kurt Evert Odin bor. 

(Fritt etter Alf 
Prøysen, 

Julekveldsvisa) 

Internaut Kurt Evert Odin Stenbakk 
Jula 2010 



 

 

 

 

 

Vi har vasket og tørket støv og lagt på juleduker.  
 

Kona er som vanlig i julehumør, der alt skal skje samtidig. Hun har nettopp gått ut for å 
kjøpe mer julestemning og juleøl, mens jeg skal støvsuge og pynte julen inn... Så nå blir 

det… 
 

Jul, jul, juletid 
Vi får noen dager fri. 

Jul, jul, julegran 
Vi må legge juleplan! 

 
Jul, jul julemat 

På hvert bord og på hvert fat. 
Jul, jul, julebord 

Har vi fått til ribbesvor? 
 

Jul, jul, julerus 
Barna skal få julebrus. 

Jul, jul, juleøl 
Mye drikking, mye krøll? 

 
Jul, jul, julekveld 

Julegaver, nissesprell. 
Jul, jul, juledag 

Jesus fødtes slik en dag. 
 

Jul, jul, julegrøt 
Den skal være varm og søt. 

Jul, jul, julesang 
Vi skal synge Bjelleklang! 

 
Jul, jul, julefred 

Vi må hogge mere ved.  
Jul, jul, stort kalas 

Mye moro, mye spas! 
 

Jul, jul, juletid 
Jul i bygd og jul i by. 

Jul, jul julestri 
Til mer har vi ikke tid… 

 
God Jul! 

  

Juleplan: 
Julestek, julebrus, 
juletre, juletrelys, 
julepynt, julebukk, 
julenek, julegran, 
julebrygg, juleøl, 
juletur, julesang… 

 

Jul, jul, kjøpefest 
Penga flyr i øst og vest.  

Jul, jul, julegodt 
Handelsstanden tjener rått! 

! 

Jul, jul, 
julepynt. 

Hørte jeg noen 
grynt?! 

Jul, jul, 
juletid. 
Jeg tar 

aldri 
julefri! 

hilsen 
Kurt Evert og Greta 

Jula 2010 
 

Jul, jul, juleøl! 
Jeg er tørst på 
hjemmelagd øl! 


