
HVA ER ENERGI?    
 

Alle:  Hva er energi, kan du si oss det?  Gi oss et svar om du kan! 
Vi er litt forvirret, det kan du se, dit skal jo så mange land! 

 
Lærer 1:   Energien er i alt omkring, ja alt som du ser,  

men jeg kan gjerne gi deg en forklaring på mer. 
  Den kan gjerne opptre i ulike former,  

det er bare vi som velger våre normer. 
  Bevegelsesenergi - er kanskje best kjent,  

men vil du høre mer så sitt i ro og vent! 
  Så skal jeg forklare no’ du kanskje ikke vet;  

for energien gjør deg både kald - og het. 
 

Lærer 2:  Solas varme er den drivende kraft – for hele jordas klima og 
vær. 

  Den gir lys og varme, gjør deg varm og glad  
og skaper stemning hos fjern og nær. 

  Med stråling, helium og hydrogen,  
er sola mer enn varme om sommeren.  

  Den påvirker hele jordas atmosfære,  
og vindkraft er derfor mest solas ære. 

  
Alle:  Sola den varmer og gir oss håp om en fremtid der men’sker 

kan bo. 
  Med varme, glede og harmoni slik at alle må tro - 
  at bare vi slutter å sløse vekk alt det gode som gror,  
  Kan alle leve på jorden her som familie, søster og bror. 

                   
Maren:  Alt har en pris - det må alle forstå! 

  Skal vi spare eller bruke - bestem dere nå! 
  Hvem skal miste jobber og hvem skal tjene penger? 
  Det er visst ikke spørsmål om miljøvern som fenger! 

 
Per:  Nei, hvem skal bygge opp - og hvem må bygge ned? 
  Og hvem kan vi planlegge fremtiden med?   
  Har alle en plan - der hensikten er god? 
  Eller skjuler noen sannheten bak veldig mange ord?  
  
Alle:  Sola den varmer og gir oss håp om en fremtid der men’sker 

kan bo. 
  Med varme, glede og harmoni … 



JORDA VÅR SKAL LEVE !  Første del 
Gobi:  Vi drømmer om en fremtid uten fare - 

der jorda snurrer rundt i harmoni. 
Katla:  Og allting vokser slik at det kan vare - 

lenger enn den tid vi lever i. 
 

Alle  For jorda er for alle som kommer etter oss. 
  Da må den ikke fylles opp av søppel skrot og boss! 

Vi må tenke lenger - ikke bruke mer av det - 
som så lett forsvinner ut i verdens rom et sted. 

 
Appellantene  La oss samle alle. Vi kan sammen gå!  
  Vi kan finne veien så alle vil forstå! 

 
Gruppe 1  Vi er mange, vi er sterke, vi er klare! 
  For vi har større krefter enn du tror. 
Gruppe 2  Nå krever vi en plan om å forsvare  

alt som lever på vår Moder jord. 
 
Alle  For jorda er for alle som kommer etter oss. 

Da må den ikke fylles opp av søppel skrot og boss! 
Vi må tenke lenger - ikke bruke mer av det - 
som så lett forsvinner ut i verdens rom et sted. 

JORDA VÅR SKAL LEVE ! Del 2 

Vi har hørt om mange planer om å spare 
På energi som ei må brukes opp. 
For tenker vi på det som helst bør vare,  
reiser vi oss opp og sier STOPP! 

 
For jorda er for alle som kommer etter oss. 

 Da må den ikke fylles opp av søppel skrot og boss! 
Vi må tenke lenger - ikke bruke mer av det - 
som så lett forsvinner ut i verdens rom et sted. 

 
 Vi står sammen og er klare til å kreve - 

 en ny plan der vi i sammen tenker nytt. 
Slik at alle mennesker på jord kan leve  
av ild og jord og luft og vann, så lytt! 
 



For jorda er for alle …. 
 
Vi vil leve sammen her! La vår fremtid starte her 

 
 

DRIVHUSEFFEKTEN 
 

Gobi og Katla:  Stopp og tenk! For snart kan det være for sent! 

Skal alt brukes opp må noen si stopp! Nå må alle mennesker våkne opp! 

 

Solist:  Drivhuseffekten er et merkelig ord!  

  Den er slett ikke bra for noen på vår 

jord. 

  For olje kull og gass, skaper sfæren 

om til glass,  

slik at varmen holdes inn – og ingen vil vinne! 

 

Ref (alle): Stopp og tenk! For tiden ruller og går! 

Biologisk mat’riale har brukt millioner år,  

ja kanskje hundre millioner år! 

Stopp og tenk! For snart kan det være for sent! 

Skal alt brukes opp må noen si stopp! Nå må alle mennesker våkne opp! 

Åh – åh - åh  - åh - åh - åh - åh (Flerstemt) 

 

Solist:  Vi vil få ekstremvær med storm og orkaner. 

Og vannet stiger mer enn vi aner! 

Klimaendringer og klimaavtaler - 

Politikere holder mest vakre taler! 

 

Solist:  Nå må noe gjøres min venn! 

La ingen sovne igjen og igjen. 

Ta mye bedre vare på sfæren rundt jorda - 

Så alle får en fremtid vi gir bort til barna.  



 

Ref (alle): Stopp og tenk! For tiden ruller og går! … 

/:Åh – åh - åh  - åh - åh - åh – åh:/  

Åh – åh - åh  - åh - åh - åh - åh (a capella) 

Åh – åh - åh  - åh - åh - åh - åh   
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