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I kan få min Twitter-konto, når jeg dør
I kan få min Twitter-konto, når jeg dør
Så kan venner og familie
Gå og skriv’ min sidste vilje
I kan få min Twitter-konto, når jeg dør

I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør
I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør
Der står alt, jeg har præsteret
Det’ som at bli’ balsameret
I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør

I kan få min Facebook-konto, når jeg dør
I kan få min Facebook-konto, når jeg dør
De har scannet mine vaner
Og kan vider’før’ min’ planer
I kan få min Facebook-konto, når jeg dør

I kan få min Tinder-konto, når jeg dør
I kan få min Tinder-konto, når jeg dør
Alle dem, jeg sa’ jeg scored’
De var AI hele koret
I kan få min Tinder-konto, når jeg dør

I kan læse mine Gmails, når jeg dør
I kan læse mine Gmails, når jeg dør
Ved at snage lidt og taste
kan de spredes som min aske
I kan læse mine Gmails, når jeg dør

I kan google hvad jeg googled’, når jeg dør
I kan google hvad jeg googled’, når jeg dør
det jeg klikked’ på forleden
gi’r mig liv i evigheden
I kan google hvad jeg googled’, når jeg dør

I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør
I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør
staten ejer vor’s journaler
indtil industri’n betaler
I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør

I kan lægge mig i Skyen, når jeg dør
I kan lægge mig i Skyen, når jeg dør
Skønt jeg selv er under mulde
Kan jeg repliker’s til fulde
I kan lægge mig i Skyen, når jeg dør

I KAN FÅ MIN TWITTER-KONTO
Melodi: Du må få min sofacykel...
Tekst: Lene Andersen

VI DANNER FREMTIDEN I FÆLLESSKAB

Fremvirke er Danmarks nye folkeoplysnings eksperimentarium. 

Vi står på skuldrene af den nordiske folkeoplysnings tradition og har 
blikket rettet mod de udfordringer, som skabes af nye tekno logier, 
globalisering og klimaforandringer. 

Vores formål er at stille viden og mødepladser til rådighed, at udfordre 
hinanden og at skabe den fremtid, vi gerne vil have. 

Vi ønsker meningsfulde liv i de lokale samfund og i den store verden.

Se vores program på
www.fremvirke.dk

Du kan melde dig ind via PayPal her:

det koster 300,- kr. for et år.
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Når jeg ser en carport knejse
På en vårfrisk villavej
Og et rækværk der trænger til bejdse
Ja, så vågner en manddom i mig
Det er tid til at hamre og luge
Gør-det-selv-kaldet gjalder og gryr
Det’ så dansk som en selvgjort udestue
Og sort arbejde uden gebyr

Hvor er alle mine penge?
De er røvet bort at skat!
Jeg har arbejdet for dem så længe
Og nu bruges de bare på pjat!
Det’ marxismens modbydlige epos
Der har gjort mig statist i mit liv
Så nu tilber jeg alle dem hos CEPOS
De’ så kloge som nogen ka’ bliv’!

Hvor er solidariteten?
Jeg har kigget over alt;
Er der nogen af jer der har set den?
For nu mangler jeg æg til mit salt!
Det var tider, da Anker holdt tale
Selv Poul Nyrup han gjorde det vel
Og Arbejdernes Internationale
Må kineserne rode med selv!

Jeg har set min livsstil vandre
Fra Rød Look og Halgreen Sko
Til at elske de etniske andre
Og er blevet global økolog
Det er ikke mit job der’ i fare
Så herhjemme kan jeg spille helt
Det er ikke just småting jeg kan klare
På en latte og boller af spelt

Ih, hvor Danmark dog er dejligt
Det er fyldt med flæskesteg
Ja, det var faktisk fuldstændig fejlfrit
Til muslimerne blandede sig
De vil indfør politisk Muhammed
Men den blanding er værre end pest
Religiøs politik er Danmark fremmed
Ja, det siger vors tidehvervspræst

NÅR JEG SER EN CARPORT
Melodi: Når jeg ser et rødt flag smælde
Tekst: Lene Andersen

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elisium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
:/: Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt. :/:

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
:/: Ja – wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wers nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund! :/:

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur,
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
:/: Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod.
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott. :/:

Freude heißt die starke Feder
In der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Räder
In der großen Weltenuhr.
:/: Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sphären rollt sie in den Räumen,
Die des Sehers Rohr nicht kennt. :/:

AN DIE FREUDE
Melodi: Ludwig van Beethoven
Tekst: Friedrich Schiller
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En profil på dating-appen
Hvor de har de gode skår 
Fik så småt bragt liv i tappen
Hos en mand på fyrre år
Fik så småt bragt liv i tappen
Hos en mand på fyrre år

Hun var gudeskøn og smækker
Havde langt og gyldent hår
Åh, han syns hun var så lækker
Og så gik det, som det går
Åh, han syns hun var så lækker
Og så gik det, som det går

Da igen han lyned buksen
Og var kommet til sig selv
Sa’ han ”Nu jeg skriver fluks en
Hilsen til Miss Sexy Belle!”
Sa’ han ”Nu jeg skriver fluks en
Hilsen til Miss Sexy Belle!”

Der gik ikke mange dage
Før end appen sagde Pling!
Sexy Belle hun skrev tilbage
At hun savned frække ting
Sexy Belle hun skrev tilbage
At hun savned frække ting

”Tænk at no’en ka vær så heldig!”
Jubled manden mens han fik
Taget fotos lidt tilfældigt
Af sin rejste mekanik.
Taget fotos lidt tilfældigt
Af sin rejste mekanik.

Sådan gik der mange nætter
Mellem mand og Sexy Belle
Og en aften så de sætter
Mødedato på hotel
Og en aften så de sætter
Mødedato på hotel

Dog det varer ikke længe
Åh, så synd for Sexy Belle,
Hun har ikke nogen penge
Og syns hun må sig’ farvel
Hun har ikke nogen penge
Og syns hun må sig’ farvel

Ak, hvor kunne manden vide
At den smukke Sexy Belle
Var en algoritmeside
Ægte artificiel
Var en algoritmeside
Ægte artificiel

EN PROFIL PÅ DATING APPEN
Melodi: I en seng på hospitalet
Tekst: Lene Andersen

Så han overfører penge
Så de virklig mødes kan
Peng’ne lander inden længe
Hos to knægte i Taiwan
Peng’ne lander inden længe
Hos to knægte i Taiwan

Sådan lever Belle i skyen
Forårsager mangt en kval
Manden sku ha gået i byen
Men selv han er digital
Manden sku ha gået i byen
Men selv han er digital

Rygtet si’r det er Ray Kurzweil
Der har fået evigt liv
Men en singulær programfejl
Gi’r ham kun ét tidsfordriv
Men en singulær programfejl
Gi’r ham kun ét tidsfordriv

Vors regering samler data
Ingen ved, hvor det bli’r af
Og det næste bli’r vor stat ska’
Også ha vor’s DNA
Og det næste bli’r vor stat ska’
Også ha vor’s DNA

Hvis moralen ikke gerne
Vokser i dit sind, så husk:
Man kan opgrader’ din hjerne
Med en chip fra Elon Musk
Man kan opgrader’ din hjerne
Med en chip fra Elon Musk 
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Nordic Bildung is future studies, a think tank and Scandinavian 
folk-bildung combined.

Nordic Bildung is a non-profit, politically unaffiliated association. 

We face the rapid technological development, societal changes and 
ecological challenges insisting on human dignity and democracy, 
and work towards a flourishing, metamodern future, rich in 
meaning, purpose and culture.

Our ambitions are global.

Nordic Bildung


