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Musik: som anført 

Klimarim 

Egen melodi 
Giv mig rim, ja 
på kli-ma! 
Det er det, jeg vil ha´! 
 
Syng om MILJØ 
over land og sø; 
børnekor står i kø! 
 
Giv mig rim, ja 
på kli-ma! 
Det er det, jeg vil ha´!  
 

Kludedukken Klimaline 

 
Mel.: Kunne være ”Kludedukken Karoline” 

 
Kludedukken Klimaline 
hun har fået hovedpine, 
Klimaline hun ser ud 
mest som en forvredet klud. 
 
Hvem vil vaske Klimaline 
i en spare-vask´maskine? 
Hun har lugt af blybenzin, 
grillbriketter, terpentin. 
 
I en spare-vask´maskine 
fik vor kære Klimaline 
liv igen og dejlig duft; 
kludedukke, ren fornuft. 
 
Kludedukken Klimaline 
hun har fået god rutine, 
ska´ vi ligne Klimalin´ 
sparer vi på energien! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mel.: Mariehønen Evigglad 
Jeg bor på en fantastisk jord 
i Danmark – i det høje nord. 
Mon klodens klima klarer sig? 

- nej, ikke uden dig og mig! 
 
Skru ned for varme, lys og vand, 
og spar på strømmen, som du kan. 
En cykeltur er giga-go´, 

- og vi får mindre CO2. 

 
Egen melodi 
Men ka´ man se O2, 
prøv du bare, du vil kunne stå og glo 
det´ ikke bare en vind, 
er den nu fesen ind … 
ka´ man se O2

. 

 
 
RAP (alle): 
Jeg holdt vejret, men slap en vind 
den blev til en orkan, som strejfede 

           min kind. 
Jeg holdt vejret, men slap en vind 
den blev til en orkan, som strejfede 

           min kind. 
Jeg syn´s det lugter (snus x 3) 
Jeg syn´s det lugter (snus x 3) 
Jeg syn´s det lugter (snus x 3) 
Jeg syn´s det lugter! 

 

 

 

 



   

Egen melodi 

Jeg har fået en jord 

jeg ka´ passe på den lige der, hvor jeg bor, 

måske ka´ jeg hjælpe min far og min mor, 

fordi jeg tror, 

at hvor vi bor 

./: der ka´ vi gøre noget. :/. 

 

RAP: 
Hvad ka´ jeg gøre 

er der nogen, jeg ka´ spørge 

ka´ jeg gøre noget større? 

måske bare som jeg sagde lige før: 

jeg ka´ gøre allermest inde bag min egen dør! 

 

 
Mel.: Our house, in the middle of our street … 
(Madness) 

Åh, åh, vi har fået os en jord, 
åh, åh, og vi synger højt i kor. 
 
Vi har fået os en jord, 
jorden den er dejlig, 
selv om der er fejl i. 
Lige her, hvor vi nu bor, 
må vi passe på den 
så vor´s  børn ka´ få den! 
 
Åh, åh, vi har fået os en jord, 
åh, åh, og vi synger højt i kor. 

 
 
Ekstranummer: 
 
But can you see O2, 
try to do it – ask the earth: “How do you do?” 
The earth will answer again: 
“I will still be your friend!” 

- can you see O2! 


