
JULEKVELDSVISA 2005 
 

Nå har je pussa TV’n og trimma DVD'n. 

Og je har slått av verden med bildetelefon'.  

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 

på gode gamle filmer og nyter æilt som skjer. 

The Julekvelden coming – med Donald and good food. 

Vi sitter most and titter at ting from Hollywood. 

 

Med Take away middag og cola og litt gin 

så blir det bærre lækkert når jula taimes inn. 

Og TV'’n dein har liv, ja, dein lever kæin du sjå.  

Og nå ska dein fortælja og vi ska høre på. 

 

«Vil du bli millionær» går også nå i kveld. 

Nå håper vi at noen skal få æilt rektig tell! 

Men fleire er for feige og gir seg æilt for lett, 

men hadde je hatt sjansen, så sku’ du bærre sett! 

 

I stua sitter Pjokken og lytter tell musikk 

ifra sin nye iPod – dein som hæin nettopp fikk. 

Ja, tenk å kunne leke - med slik en real venn. 

Hvem kan vel savne gutta med slag og spark og spenn?! 

 

Hu Mormor på Roa fekk Skype av øss tell jul. 

Nå kæin a' bærre SKYPE og bli litt mere kul. 

Og vi har kjøpt øss kamera til telefonen vår. 

Så julekorta sendte vi som MMS i år. 

 

Ja, vi har fulgt med tida og gjort som æille gjør. 

Så nå bor vi mest i syden, i Spania, i sør! 

Et paradis på jorda med Swimmingpool og bar, 

der je kæin nyte sola med whisky og sigar! 

 

At Jesus lå i krybba, er jammen gammalt nytt! 

Men, med «Nissene på låven», så føles æilt så trygt! 

Nå sett vi øss og glaner med diger parabol. 

Du ser dein oppå taket der hæin Ola Nordmann bor. 
 

Internaut Kurt Evert Odin Stenbakk, jula 2005 

 

 

 

 
 

 

 

Håper mitt tjuefjerde 

julebrygg 

gjør godt for kropp og 

rygg! 

JULEKVELDSVISA 2005 

Fritt av Alf Prøysen, 

Julekveldsvisa 


