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Ønsker du og din familie en glædelig jul og et lykkebringende nytår 
 

Bjældeklang  

Komponist: J.S. Pierpont  
Tekst:Otto Leisner 

Vint'ren er så kort, vi må bruge hvert minut 
sneen smelter bort, og så'r det hele slut. 
Nu er jorden hvid og kanen, den er klar. 
Så'r der altså ingen tid til nogen dikkedar'. 
 
Bjældeklang, bjældeklang over vej og sti 
kan man høre vintervejrets kendingsmelodi. 
Bjældeklang, bjældeklang gennem mark og skov 
farer vi på kanetur og ih, hvor er det sjov. 
 
Over stok og sten går det rask af sted 
Lottes lange ben kan ikke følge med. 
Sneen falder tæt, og aft'nen stunder til, 
vi er blevet trætte, og nu skal det hjemad gå. 
 
Bjældeklang, bjældeklang, over vej og sti 
kan man høre vintervejrets kendingsmelodi. 
Bjældeklang, bjældeklang, sød og let musik 
fylder vores kanetur med yndig romantik 
 

 

Dejlig er den himmel blå  

Komponist: Dansk melodi, 1840 
Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1810 

Dejlig er den himmel blå, 
lyst det er at se derpå, 
hvor de gyldne stjerner blinke, 
hvor de smile, hvor de vinke 
os fra jorden op til sig. 
 
Det var midt i julenat, 
hver en stjerne glimted mat, 
men med ét der blev at skue 
én så klar på himlens bue 
som en lille stjernesol. 
 
Når den stjerne lys og blid 
sig lod se ved midnatstid, 
var det sagn fra gamle dage, 
at en konge uden mage 
skulle fødes på vor jord. 
 

Vise mænd fra østerland 
drog i verden ud på stand 
for den konge at oplede, 
for den konge at tilbede, 
som var født i samme stund. 
 
De ham fandt i Davids hjem, 
de ham fandt i Betlehem, 
uden spir og kongetrone, 
der kun sad en fattig kone, 
vugged barnet i sit skød. 
 
Stjernen ledte vise mænd 
til vor Herre Kristus hen; 
vi har og en ledestjerne, 
og når vi den følger gerne, 
kommer vi til Jesus Krist. 
 
Denne stjerne lys og mild, 
som kan aldrig lede vild, 
er hans guddoms-ord det klare, 
som han os lod åbenbare 
til at lyse for vor fod. 
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Glade jul, dejlige jul  

Komponist: Fr. Gruber, 1818 
Tekst: B.S. Ingemann, 1850 

Glade jul, dejlige jul, 
engle daler ned i skjul! 
Hid de flyver med paradisgrønt, 
hvor de ser, hvad for Gud er kønt, 
lønlig iblandt os de går, 
- lønlig iblandt os de går! 
 
Julefryd, evige fryd, 
hellig sang med himmelsk lyd! 
Det er englene, hyrderne så, 
dengang Herren i krybben lå, 
evig er englenes sang, 
- evig er englenes sang. 
 
Fred på jord, fryd på jord, 
Jesusbarnet blandt os bor! 
Engle sjunger om barnet så smukt, 
han har Himmerigs dør oplukt, 
salig er englenes sang, 
- salig er englenes sang. 
 
Salig fred, himmelsk fred 

toner julenat herned! 
Engle bringer til store og små 
bud om ham, som i krybben lå; 
fryd dig, hver sjæl, han har frelst, 
- fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 
 
 
På loftet sidder nissen med sin julegrød  

Komponist: Otto Teich 
Tekst: Margrethe Munthe 

På loftet sidder nissen med sin julegrød, 
sin julegrød, så god og sød, 
han nikker, og han spiser, og han er så glad 
for julegrød er hans bedste mad. 
Men rundt omkring står alle de små rotter, 
og de skotter, og de skotter: 
"Vi vil så gerne ha' lidt julegodter," 
og de danser, danser rundt i ring. 
 
Men nissefar han truer med sin store ske: 
"Vil I nu se at kom' af sted, 
for jeg vil ha' min julegrød i ro og fred, 
og ingen, ingen vil jeg dele med." 
Men rotterne de hopper, og de danser, 
og de svinser, og de svanser, 

de kikker efter grøden, og de standser, 
og de står om nissen tæt i ring. 
 
Men nissefar han er en lille hidsigprop, 
og med sin krop han gør et hop: 
"Jeg henter katten, hvis I ikke holder op, 
når katten kommer, skal det nok bli' stop." 
Så bliver alle rotterne så bange, 
åh, så bange, åh, så bange, 
de vender sig og danser et par gange, 
og en, to, tre, så er de væk! 
 
 
Et barn er født i Bethlehem  

Komponist: Tysk visemelodi, ca. 1600 
Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1820 og 1845 

Et barn er født i Bethlehem, - Bethlehem, 
thi glæder sig Jerusalem. 
Halleluja, - halleluja! 
 
En fattig jomfru sad i løn, - sad i løn 
og fødte himlens kongesøn. 
Halleluja, - halleluja! 
 
Han lagdes i et krybberum, - krybberum, 
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Guds engle sang med fryd derom. 
Halleluja, - halleluja! 
 
Og østens vise ofred der, - ofred der 
Guld, røgelse og myrra skær. 
Halleluja, - halleluja! 
 
Forvunden er nu al vor nød, - al vor nød, 
os er i dag en frelser fød. 
Halleluja, - halleluja! 
 
Guds kære børn vi blev påny, - blev påny, 
skal holde jul i himmelby. 
Halleluja, - halleluja! 
 
På stjernetæpper lyseblå, - lyseblå 
skal glade vi til kirke gå. 
Halleluja, - halleluja! 
 
Guds engle der os lære brat, - lære brat, 
at synge, som de sang i nat. 
Halleluja, - halleluja! 
 
Da vorde engle vi som de, - vi som de, 
Guds milde ansigt skal vi se. 
Halleluja, - halleluja! 
 

Ham være pris til evig tid, - evig tid 
for frelser bold og broder blid! 
Halleluja, - halleluja! 
 

 

 

 

Glade jul, dejlige jul  

Komponist: Fr. Gruber, 1818 
Tekst: B.S. Ingemann, 1850 

Glade jul, dejlige jul, 
engle daler ned i skjul! 
Hid de flyver med paradisgrønt, 
hvor de ser, hvad for Gud er kønt, 

lønlig iblandt os de går, 
- lønlig iblandt os de går! 
 
Julefryd, evige fryd, 
hellig sang med himmelsk lyd! 
Det er englene, hyrderne så, 
dengang Herren i krybben lå, 
evig er englenes sang, 
- evig er englenes sang. 
 
Fred på jord, fryd på jord, 
Jesusbarnet blandt os bor! 
Engle sjunger om barnet så smukt, 
han har Himmerigs dør oplukt, 
salig er englenes sang,  
- salig er englenes sang. 
 
Salig fred, himmelsk fred 
toner julenat herned! 
Engle bringer til store og små 
bud om ham, som i krybben lå; 
fryd dig, hver sjæl, han har frelst, 
- fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 
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Dejlig er jorden 

Komponist: Schlesisk melodi 
Tekst: B.S. Ingemann, 1850 

Dejlig er jorden, 
prægtig er Guds himmel, 
skøn er sjælenes pilgrimsgang! 
Gennem de fagre 
riger på jorden 
gå vi til paradis med sang! 
 
Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slægt skal følge slægters gang; 
aldrig forstummer 
tonen fra himlen 
i sjælens glade pilgrimssang. 
 
Englene sang den 
først for markens hyrder, 
skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! 
Menneske, fryd dig, 
os er i dag en frelser fød! 

 

 

 

 


