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1. 
       C                      G                    Am 
Der er et sted, som er det sted, vi bor. 
          F                    C                 G                           C 
Der er mange flere steder spredt omkring på vores jord. 
           F                   C                   F         G       Am 
Der er steder vi kan rejse hen og plante vores hjerter.  
           F                    C                        F     G     C 
Der’ et sted vi kalder hjemme, også når vi ikke er der. 
 
 G               Am              C                   F 
Livet er en rejse - La os ta det første skridt 
          C                 F 
La os se et sted vi ikke kender 
          C                       G 
La en fremmed bli en gammel ven, og 
           Am            G                    F 
Se en vilje og en drøm kan føre vidt. 
C               F                  G        F         C 
Livet er en rejse - la os ta det første skridt 
 
2. 
I verden er der folk som har det skidt 
Der er folk som har en masse, men som tænker 
sort og hvidt 
Der’ en tristhed her i verden, en som vi kan sige 
stop for 
Der er men’sker, som er ude, men som vi kan lukke 
op for. 
 
Livet er en rejse - la os gå en ekstra mil 
Hele verden er for vores fødder 
La os hjælpe dem der er i nød, og 
Få en tåre til at ende som et smil 
Livet er en rejse - lad os gå en ekstra mil. 

 
3. 
I tanken har vi mange rejsemål 
Man kan tænke mange tanker, når man sidder om 
et bål. 
Hver en tanke kan formere sig og danne mange 
grene 
Vi kan tænke på at rejse ud, og om vi går alene. 
 
Livet er en rejse - vi går aldrig selv afsted 
Der er én der holder hånden over 
Der er en der vogter når vi sover 
Uanset hvor galt det går, så går han med 
Livet er en rejse - vi går aldrig selv afsted 

 


