
3 x Den nye testamente (1)     Tekst: Vase&Fuglsang 
        Nykøbing Falster Revyen 
       
 
Tekst 3 kan spilles alene eller alle 3 som running gag. Kirkeorgel.  
 
En præst kommer til syne.  
 
Kære konfirmander! Mange siger at vores folkekirke ikke følger med tiden.  
At kirkerne kommer til at stå tomme, fordi vi er for gammeldags.  
Fordi vi ikke taler ungdommens sprog. Jeres sprog, konfirmander. 
Til dét har jeg kun én ting at sige... 
(ændrer attitude, evt. en lille fysisk forandring, kasket/hue, lysskift etc.) 
LOL, LOL, LOL...laughing out loud, dér!  
Seriøst?! I chiller da totalt ud hér med Herrens for vildeste budskab om  
en V.I.P.-plads i Himlens for sygeste crib, dér!  
Og tjek lige ud om I ikke også er überfresh på lidt (laver skubbe-bevægelser) "skub-
skub-skub til taget" på jeres kejserguffer af en raket-fed blå mandag imorgen! 
Så frem med mobilos, dér og lad os sammen SMS’e den pede-fede trosbekendelse. 
(Præst tager mobilen frem og SMS’er sammen med konfirmanderne) 
 
Vi dizzer Djævelen 
Hans retardos væsen 
og alle hans JackAss-gerninger 
...sur smiley, dér! 
Og vi er nede med Cutfather 
Den Almægtige 
Himlens og hiphoppens skaber. 
...glad smiley! 
Vi tjekker Helligånden ud 
Den totaliorden Kirke 
Det topdollar samfund 
Syndernes for-langt-ude-mand 
Og det svedige liv 
Amen, dér!  
 
(til konfirmander) 
Og I bekræfter jeres tro ved at trykke ”SEND”...(lille kirkejingle-ringetone).  
I har nu modtaget Herrens velsignelse til 5 kr. plus almindelig SMS-takst.  
Og husk, konfirmander: det er uden fortrydelsesret! 
 
Orgelmusik og hurtig exit. 



Den lidt nyere testamente (2)  Tekst: Vase/Fuglsang 2012 
 
Bryllupsintro. En præst kommer ind på rulleskøjter. 
 
Hvad så déeeeeeeer...sku' vi så lige få babbet dét her bryllup op fra slap, dér! 
(stiller sig foran et brudepar) 
Vi er nede med Herren for at smede den So og den Stodder der  
hænger ud foran mig hér. Respekt dér, homies. 
Ja, idag er det også totalt cool hvis det er 2 stoddere der giver hinanden ringen. Så 
siger jeg bare "respekt dér, homis"! 
(Præsten giver håndtegn) 
Men inden I siger "Yo og amen" til hinanden, skal I vide at der vil være dage  
hvor man er for lækker til love, men også skod-retardos-no-go-dage hvor man er 
pattet tør for X-factor og ”må gribe sine boller og håbe lortet holder”. 
Men hang in there og Herren garanterer jer en mutant-wanker af en fest. 
 
Så tilspørger jeg jer, hér: (tempo) Vil du dér, ta' hend' dér, der står dér, og dig dér, ta' 
ham dér, der står hér, dér?  
Og yo, dér og yes, dér. Sådan, dér! 
Og hvis I gi'r hinanden det ondeste snav... 
(tager mobil frem) 
Så totalSkyper jeg det online på Facebook og Twitter. 
Og husk: Det er samme betingleser for et ægteskab som for en iPhone: 
6 måneders binding. Hun har fri tale. Han har låst bundkort. 
 
Orgelmusik og hurtig exit. 
 



Det allernyeste testamente(3)  Tekst: Vase/Fuglsang 2012 
 
Orgelmusik med moderne beats. En præst "surfer" ind på en kiste.  
Der er røg og lysshow. ( Evt hiphop-beat) 
 
Yeah, yeah...pastor Mortensen er in the house! 
 
Jeg er den hellige hustler 
der ska' downloade moster 
en kremering 
en overlevering 
en total himmelsk fernisering 
Vi hænger ud, hér 
med Gud, dér 
og alle hans 10 bud, dér 
Og mindes 
en kvinde 
der aldrig skal skeje ud mer' 
 
Lad os sammen med et amen 
send en tanke til madammen 
en af vores nære 
vore kære 
en real banko-player 
Nu hun ligger laid-back snorlig' 
i sin beskyttede bolig 
utrolig  
så rolig 
hun ta'r den sidste olie 
 
Så lad os fold' vore hænder 
homies, hangarounds og venner 
og stemme hend' ind hos Chief One 
oppe hvor solen altid skinner 
En hjælp til jer's tab er (holder en mobil frem) 
at download den app hér  
2 ceremonier  
en 10'er 
inklusive den her rap her 
 
Yeah, yeah...pastor Mortensen has left the building! 
 
Exit 
 
 
 
 
 


