
 Vi i Rockus Choir synes rig�g godt om 
 Andreas Odbjerg, og derfor er vi 
 særligt glade for, at det er en af hans 
 sange, som bliver denne sæsons 
 danske indslag. Andreas Odbjerg har 
 skrevet kæmpe hits som “STOR 
 MAND” og “i morgen er der også en 
 dag” 

 Hjem fra Fabrikken 

 Kunstner: Andreas Odbjerg 
 Tekst & musik: Andreas Odbjerg, 

 Daniel Thorup, Mads Møller, Rune 
 Borup & Thor Nørgaard 

 Sats: Rune Y�ng Helldén 
 Vokaltrack: Simone Tandberg 

 Musiktrack: Nicolai Wulff 

 Vers 1  (Alle) Et minut �lbag’. 
 (S/B) Det’ sidste gang jeg ser et ur i dag, 
 og åh___ ventet. 

 (A) Uh_ _ _, ser et ur i dag, 
 og åh hvor har jeg ventet. 

 (Alle) Det har jeg ikke nemt ved, åh nej. 

 Pakker mine �ng 
 (S/B) og si’r farvel, vi ses i mor’n igen, 
 og åh___ ventet. 

 (A) Uh_ _ _, ses i mor’n igen, 
 og åh hvor har jeg ventet. 

 (Alle) Det’ dig som jeg skal hjem �l. 

 Kvæd 1  (Alle) Skriver �l dig: 
 (S/B) Uh baby, dagen er slut og jeg er på vej. 
 Med supersonisk fart der flyver jeg hen imod 
 dig___. 

 (A) Uh__ __ slut og jeg er på vej__ __. 
 der flyver jeg hen imod dig. 
 Hjem fra fabrikken. 

 (Alle) Gennem byen. Du er smilet på mig, ’ig, ’ig, ’ig! 
 (S/B) Uh baby, mangler du nog’t, så ta’r jeg det 
 med. Det’ lige meg’t om det er dyrt eller 
 tungt, bar’ du’ glad___. 

 (A) Uh__ __ nog’t, så ta’r jeg det med__ __. 
 er dyrt eller tungt, bar’ du’ glad. 
 Hjem fra fabrikken. 

 (Alle) Jeg’ så heldig at du venter på mig, mig, mig! Venter på mig! 

 Vers 2  (Alle) Tænder radio’n. 
 (S/B) Musikken den er min, og den er go’. 
 Bar’ se___ hel’ ind. 

 (A) Uh_ _ _, min, og den er go’. 
 Bar’ se mig ta’ det hel’ ind. 

 (Alle) Hooked on a feeling! Yeah_ _! 

 Regnen styrter ned, 
 (S/B) og det’ der ikke nog’t at gøre ved. 
 På din___ solskin. 

 (A) Uh_ _ _, nog’t at gøre ved. 
 På din gad’ er der solskin. 

 (Alle) Jeg glemmer alt om modvind. 

 Kvæd 2  (Alle) Skriver �l dig: 
 (S/B) Uh baby, dagen er slut og jeg er på vej. 
 Med supersonisk fart der flyver jeg hen imod 
 dig___. 

 (A) Uh__ __ slut og jeg er på vej__ __. 
 der flyver jeg hen imod dig. 
 Hjem fra fabrikken. 

 (Alle) Gennem byen. Du er smilet på mig, ’ig, ’ig, ’ig! 
 (S/B) Uh baby, mangler du nog’t, så ta’r jeg det 
 med. Det’ lige meg’t om det er dyrt eller 
 tungt, bar’ du’ glad___. 

 (A) Uh__ __ nog’t, så ta’r jeg det med__ __. 
 er dyrt eller tungt, bar’ du’ glad. 
 Hjem fra fabrikken. 

 (Alle) Jeg’ så heldig at du venter på mig, mig, mig! Venter på mig! 

 Solo 
 Kvæd 3  [som Kvæd 1 og 2] 

 Outro  (Alle) Så heldig at du venter på mig. 
 (S/B) Uh_ uh_ _ _ ___.  (A) Uh_ uh_ _ _ _. Hjem fra fabrikken. 

 (Alle) Jeg’ så heldig at du venter på mig. 
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