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Hurra Hurra Hurra    Vase&Fuglsang  
         Nykøbing F-revyen 
        
 
En pædagog med en nedslidt guitar, lappet med Gaffa-tape og med tre strenge. 
Pædagogen medbringer et dårligt hjemmelavet flag på et kosteskaft. Dannebrog er grønt. 
Pædagogen er utrolig positiv af sind, trods de umulige forhold. Synger (markeret med fed skrift) 
en hjemmelavet sang, der visse steder har lange og forcerede versefødder. 
 
Hej, med jer! 
Velkommen til Børnehaven Mælkebøttens fødselsdag. Hold op, hvor er I godt nok mange 
forældre. Men vi er også blevet mange børn inde på gul stue. 
Ja, vi ku' slet ikke være der, hvis ikke det var fordi vi til gengæld var blevet færre 
pædagoger. En hel del færre, faktisk. 
Men jeg skal bestemt ikke klage. Det har andre gjort før mig...og de er her jo ikke idag, så...  
 
Jeg har lavet en fødselsdagssang. Jeg spiller guitar og jeg havde tænkt I skulle spille på 
børnehavens instrumenter. Men vores sidste blokfløjte knækkede desværre igår...i stedet 
for kan I så  synge. At synge koster os jo ikke noget...eller, ja?...så har jeg hvertfald ikke hørt 
noget om det endnu. Melodien er enorm nem, også fordi jeg kun har  tre strenge tilbage.  
(spiller på guitaren) 
Omkvædet går sådan her: 
Hurra hurra hurraaaaa 
Vi holder fødselsdag 
 
Den lange tone i "hurraaaa", den må I godt lige holde fast i. Vi har gjort det til en vane her 
i Børnehaven, at holde fast i de ting vi stadigvæk kan holde fast i. Prøv lige allesammen. 
Hurra hurra hurraaaaaa 
Vi holder fødselsdag 
 
Nej, hvor er I altså bare gode! Super! 
 
Velkommen her til Mælkebøttens festlig' fødselsdag 
Jeg har tegnet dette flag og jeg vil' oss' ha' bagt en kag' 
(lægger ekstra linie ind) men ovndøren er faldet af... 
Men forestil jer pynt og fiskedam og tombola 
en god fantasi er noget af det vigtigste børn...og vi offentligt ansatte kan ha' 
(Så er det nu) 
Hurra hurra hurraaaaa 
Vi holder fødselsdag 
 
I bliver bedre og bedre! 
 
(lille afstikker til "jeg vil male dagen blå") 
Vi vil male dagen blå, hvis vi havde noget at male på... 
 
(peger på flaget) 
Ja, som I kan se, er vi lissom nået bunden i farvekassen. Men det er en knaldgo' tusch vi 
har tilbage. Og igen...det er så bare en ekstra udfordring for jeres børns fantasi. Hvad kan 



 2 

vi finde på at tegne med grønt?...pærer, porrer, broccoli, marsmænd...umodne 
bananer...mange ting. Fantasi, fantasi, fantasi. Det bruger vi hele tiden... 
 
Vi spiller fodbold med et hvidkål og to bambusstænger 
Vi sidder faktisk aldrig mere indenfor og hænger 
(ekstra linie ind) vi har forresten heller ingen møbler længer'... 
Og papmaché-figur'ne de ka' blive mægtig store 
vi får masser af papir i vores sparekataloger 
(ekstra linie) jeg får lige en idé, måske ku' vi selv lave stole og borde? 
Hurra hurra hurraaaaaaaa 
Vi holder fødselsdag 
 
Mægtigt godt. (der sprænger en streng) Nå, nu røg der en streng. Pyt. To lyder også fint. 
 
(lille afstikker til børnesang) 
Vor's tag det har tre buler, så vi får gratis vand 
(lille afstikker til børnesang) 
I en kælder sort om kul, er relæet gået....(gent.) det gør ikke noget...det er godt, når man 
leger skjul. 
 
Nåja, for lige at huske jer på det...vi holder jo arbejdsweekend her fra august og så et par 
uger frem...til jul. Og det vil være dejligt at se lisså mange af jer dér. Måske nogen har lyst 
til at ta' en kage med...andre måske lidt toiletpapir...legetøj...værktøj...brædder...søm... 
skruer...maling...skulle nogen ligge ind med en ekstra tagkonstruktion de ikke lige 
bruger...bare ta' den med. 
 
(lille afstikker til børnesang) 
Hist hvor vejen slår en bugt, er det slut med gratis frugt 
(lille afstikker til børnesang) 
Sur, sur, sur...bliver mælk uden køleskab...så det' godt vi har det gratis vand. 
 
(der sprænger en streng til) Hov, der smuttede en streng til. Så må vi vist hellere ta' sidste 
vers. Ellers så kommer der bare nogen andre og ta'r det....haha. Nej, pjat! 
 
Som pædagoger må vi være glad' og positvie 
på onsdag har vi maddag, vi skal bage æbleskive 
(ekstra linie) som vi steger over bål på spade og vender med en rive 
Opfindsomheden den er stor, og jobbet er et kald 
vi ses til næste år, hvis ikke stedet er til salg 
(Kom sidste gang) 
Hurra hurra hurraaaaaaa 
Vi holder fødselsdag 
Hurra hurra hurraaaaaaa 
Vi holder fødselsdag 
Hvor brugt' I jeres stemmer floooot...det sku' I også prøv' til næste valg!  


