
Luk os ind! 
Chorus 
           Em7 
Luk os ind! 
Der er ingen pladser mere at få. 
Luk os ind! 
Vi har ledt alle vegne. 
 
Luk os ind! 
Fødslen truer, hun er træt af at gå. 
           Am9        Bm9          Cmaj9 
Luk os ind, vi er lig’ ved at segne. 
                              Dadd9    Em7 
Luk os ind, vi har ledt alle vegne. 
 
Vers 1 
              C                                D 
Det’ jeg ked af, forfærdelig ked af, 
         Em                 D/f#       G 
men alle værelser er fyldt op. 
              C                                 D 
Det’ jeg ked af, forfærdelig ked af, 
         Am              Bm                    C 
men jeg er bare nødt til at sig’ stop. 
         C                  D                      Em 
Men jeg er bare nødt til at sig’ stop. 
 
Bridge 
C                                      A/c# 
Vi må blive ved, vi må aldrig give op. 
D                               B/d# 
Håbe, at der er en som lukker op. 
 
Vers 2 
Det’ jeg ked af, forfærdelig ked af, 
den sidste gæst er lig’ lukket ind. 
 
Det’ jeg ked af, forfærdelig ked af, 
jeg må be’ jer om at forsvind’. 



Jeg må be’ jer om at forsvind’. 
 
Bridge 
Vi må blive ved, vi må aldrig give op. 
Håbe, at der er en som åbner op. 
 
Chorus 
 
Vers 3 
Det’ jeg ked af, forfærdelig ked af. 
Men I sku’ vær’ kommet noget før. 
 
Det’ jeg ked af, forfærdelig ked af. 
Her er kun en lukket dør. 
Her er kun en lukket dør. 
 
Bridge 
Vi må blive ved, vi må aldrig give op. 
Håbe, at der er en som lukker op. 
 
Vers 4 
Jeg kan hjælpe, vil gerne hjælpe, 
men så bli’r det bland mine får. 
 
Jeg kan hjælpe, vil gerne hjælpe, 
det’ en stald, men jeg håber, det går. 
Det’ en stald, men jeg håber, det går. 
 
Bridge 
Oh, vi blev ved, og vi gav aldrig op. 
Håbet fandt vej, og der blev lukket op. 
 
Chorus’ 
/:Vi kom ind! 
I en stald, selvom det ik’ er en kro. 
Vi kom ind! 
Vi har ledt alle vegne. 
 
Vi kom ind! 



Fødslen kommer, og her vil vi nu bo. 
Vi kom ind, vi var lig’ ved at segne. 
 


