Nu er det nissetid igen

Nu er det jul

- Af Vibeke Emcken

- Af Vibeke Emcken

Nu er det nissetid igen
og alle nisser kommer frem
/: Nisser store og nisser små
Nissefar med træsko på :/

Nu er det jul – nu er det jul
Nu er det tid, hvor alle nisser
leger skjul.

Juletræet bæres ind
gaverne de findes frem.
Juleand med svesker i,
risengrød det kan vi li’
Nu er det nissetid igen
og alle nisser kommer frem
/: Nisser store og nisser små
Nissefar med træsko på :/
Juleknas og marcipan
ku’ vi spise hele dagen.
Sne og slæde om du vil,
for det hører julen til.
Nu er det nissetid igen
og alle nisser kommer frem
/: Nisser store og nisser små
Nissefar med træsko på :/

Hvor har han lagt.
dem han har smagt.
De kager far har bagt,
til børnene til jul
Kan du mon finde den (klap klap)
Kan du mon finde den (klap klap)
Kan du mon finde, den lille pebernød.

Et barn er født i Betlehem

Bjældeklang

Et barn er født i Betlehem,
thi glæder sig Jerusalem.
Halleluja, halleluja

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’

En fattig jomfru sad i løn,
og fødte himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja
Han lagdes i et kryberum,
Guds engle sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja
Og østens vise ofrede der,
Guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja
Forsvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja
Ham være pris til evig tid,
for frelser bold og broder blid.
Halleluja, halleluja

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, 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

December-sang
Det’ sørme – det sandt – december.
Den dejligste måned i nissernes land.
Der er men’sker som kulden er slem for,
men for nisser er isen det rene vand,
og dagene flyver afsted som en fugl.
Det’ sørme, det’ snart, det’ jul.
Det’ sørme – det sandt – december.
Den travleste måned for nisser især,
for da flintrer vi rundt og bekæmper
hver et tilløb til surhed og krummede tæ’r,
vi siger det åbent, skønt altid i skjul.
Det’ sørme, det’ snart, det’ jul.
Det’ sørme – det sandt – december.
Det’ dagen før dagen før dagen du ved,
og enhver der vil lægge en dæmper
på vor glæde, ham giver vi straks besked,
lad os glemme a verden er falsk og hul.
Det’ sørme, det’ snart, det’ jul.

Dejlig er den himmel blå
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 glimtede 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 savn 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,
vuggede 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 guddomsord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.

Dejlig er jorden
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!

Der lå en lille pebernød
Der bor en lille nissemand
Der bor en lille nissemand
på loftets mørke rum, bummelum.
Der bor en lille nissemand
på loftets mørke rum.
Han stamper rundt, han tramper rundt,
han spiser grød, for det er sundt.
Der bor en lille nissemand
På loftets mørke rum.

Der lå en lille pebernød
på kagekassens bund.
Den trillede og trillede
fordi den var så rund.
Men pludselig sprang låget op
og pebernødden med.
Den trillede og trillede
den trillede afsted.
Den trillede til Langeland,
den trillede til Skåne.
Den trillede til stjernerne,
og til den gamle måne.
Den trillede til himlens port,
men ak, der blev den væk.
Nu ligger den og triller i
Sankt Peters mavesæk.

Det kimer nu til julefest

En lille nisse rejste

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

En lille nisse rejste
med ekstrapost fra land til land,
hans agt det var at hilse
på verdens største mand.

O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud.

Han kom til stormogulen
og der, hvor kæmpekålen gror,
men mellem alle kæmper
han tyktes ingen stor.

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud.

Da gik han ned til havet
og stirred’ i det klare vand;
han smilte, thi nu havde
han set den største mand.

Nu kommer han, patriarkers håb,
med flammeord og himmeldåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og vang.
Kom, Jesus! Vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davids harpe-klang
dig takke højt vor nytårssang!

Glade jul, dejlige jul
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.
Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd.
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben,
evig er englenes sang.
Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor.
Engle sjunger om barnet så smukt,
Han er himmerigs dør oplukt,
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.

Højt fra træets grønne top
Højt fra træets grønne top
stråler juleglansen
spillemand, spil lystigt op
nu begynder dansen.
Læg nu smuk din hånd i min
ikke rør ved den rosin.
Først skal træet vises,
siden skal det spises.

Denne fane ny og god
giver jeg til Henrik.
Du er stærk og du har mod
du skal være fændrik.
Hvor han svinger fanen kækt
Børn, I skylder ham respekt
vid, det er en ære,
Dannebrog at bære.

Se, børnlil’, nu går det godt
I forstår at trave,
lad den lille Signe blot
få sin julegave.
Løs kun selv det røde bånd,
hvor du ryster på din hånd,
når du strammer garnet,
kvæler du jo barnet.

O, hvor er den blød og rar
sikken dejlig hue.
Den skal sikre bedstefar
imod frost og snue.
Lotte, hun kan være stolt
tænk jer, hun har garnet holdt.
Det kan Hanne ikke,
hun kan bare strikke.

Peter har den gren så kær,
hvorpå trommen hænger,
hver gang han den kommer nær
vil han ikke længere.
Hvad du ønsker, skal du få
når jeg blot tør stole på,
at du ej vil tromme
før min sang er omme.

Børn, nu er jeg blevet træt
og I får ej mere.
Moder er i køkkenet,
nu skal hun traktere.
Derfor får hun denne pung,
løft engang, hvor den er tung.
Julen varer længe,
koster mange penge.

I en kælder sort som kul

Julen har bragt velsignet bud

I en kælder sort som kul
allerdybest nede,
var et prægtigt musehul
og en muserede.
Skønt de levede lidt småt,
havde musene det godt,
de gik rundt og snaskede
og blev aldrig vasket.

Fire musefrøkner små
julemaden bragte,
ostepinde ovenpå,
nå da, hvor det smagte!
Men den allermindste mus,
tænk engang, det lille pus,
tålte ikke smavsen,
fik så ondt i mavsen.

Julen har bragt velsignet bud.
Nu glædes gamle og unge:
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste.
Det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.

Seksten søde børn der var.
Nej, hvor var de spændte,
thi i dag hos musefar
var der bal i vente.
Hver en lille mus var glad,
og til tidsfordriv på rad
sad de midt i salen,
bed sig selv i halen.

Nu på ny i ring man for,
alle peb af glæde,
selv den tykke musemor
så man dansen træde.
Men da morgenstunden kom,
tænk, var hele salen tom,
for til sidst kom katten
åd dem alle atten.

Nu en grankvist blev sat op,
musemor holdt tale,
derpå gik det hop i hop
rundt i gildesalen.
Så kom julemaden ind:
sildeben og pølseskind,
tællelys og kage,
lutter gode sager.

Glæden er jordens gæst i dag
med himmelkongen den lille.
Du fattige spurv! Flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og paradisvejen funden.
Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge bland os bor,
han juleglæden os bringer,
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.

Juletræet med sin pynt

Kender I den om Rudolf

Juletræet med sin pynt

Kender I den om Rudolf
Rudolf med den røde tud.
Han var et gammelt rensdyr
som så højst mærkværdigt ud.

venter på, vi får begyndt.
aldrig har det vært så grønt,
aldrig har det vært så kønt.
Og fra selve himlen gled
vist den store stjerne ned.
Hjerter klippet med en saks
af den fingernemme slags,
kræmmerhus med krøllet
hank,
som så let får en skavank.
Kurve, kugler, fugl, flag,
op og ned, og for og bag.
Når de mange fine ting
hænger roligt rundt omkring,
og når alle lys er tændt,
og her lugter brunt og brændt,
er det som en sommerdag
der, hvor træet kommer fra.
Alle vegne ud og ind
glimter edderkoppens spind.
Mon der ikke bor en spurv
her i denne lille kurv.
Kræmmerhus med nødder i
er grangiveligt kogleri.

Juletræet på besøg
hilser os fra eg og bøg
med besked derude fra,
at det lysner dag for dag,
og at solen fra sit skjul
ønsker os en glædelig jul.

Alle de andre rensdyr
lo så Rudolf, han blev flov
over din røde næse,
det var ikke spor af sjov.
Men en tåget julenat,
julemanden skreg:
”Jeg kan ikke finde vej,
Rudolf, kom og lys for mig”
Og I kan tro, at Rudolfs
næse lyste som et fyr.
Skål for de røde næser
Dejligt juleeventyr.

Nissefar og Nissemor

Nu’ det jul igen

Nissefar og nissemor
nissedreng og pige
nissemand og nissebord
nissefolkets rige.
Nisser store, nisser små,
nissebørn med træsko på
klip, klap, klip, klap klampe
hør, hvor de kan trampe.

//: Nu’ det jul igen,
og nu’ det jul igen,
og julen varer li’ til påske ://

Røde huer, strømper grå
nisser små og store
pænt om juletræet gå,
se hvor de sig morer.
Skæget hvidt og trøjen rød
nej, hvor gamle Nis er sød
klip, klap, klip, klap klampe
hør, hvor de kan trampe.
Risengrød og flæskesteg
juleknas og gaver
alle nisser ønsker sig
mens de muntert traver.
Nisser store, nisser små,
nissebørn med træsko på
klip, klap, klip, klap klampe
hør, hvor de kan trampe.

//: Nej det’ ikke sandt,
nej det’ ikke sandt,
for ind imellem kommer fasten ://

Nu har vi altså jul igen

På loftet sidder nissen med sin julegrød

Nu har vi altså jul igen, der la´r sig ikke skjule
og vi er vældig med på den, vi snakker kun om jule
om julesne og julegran og julelys og gaver
og julefest og julemad og julestads vi laver.
Ja, hvor man end sig vender hen, så er det jul og jul igen
og jul og jul og jul og jul og jul igen.

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.

Om julekort og julespøg og mosters julebagen,
og at man bliver julesløj på tredje juledagen
man være nok så juleglad, når juletræet stråler
den alt for gode julemad man ikke længere tåler.
Ja, hvor man end sig vender hen, så er det jul og jul igen
og jul og jul og jul og jul og jul igen.
Nej, gåsesteg og risengrød og klejner, limonade
og marcipan og figenbrød, konfekt og chokolade
og julekage med sukat og mandler og rosiner,
det må og skal som resultat gi´ julemavepiner.
Ja, hvor man end sig vender hen, så er det jul og jul igen
og jul og jul og jul og jul og jul igen.

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!

Risengrødssang

Santa Lucia

Det er risengrød (smask, smask, smask),
der gør næsen rød (smask, smask, smask),
og kanel blir strøed,
det gør skorpen sprød.
Grød skal være blød og ikke tør.
Det er risengrød (smask, smask, smask),
der gør ganen blød (smask, smask, smask),
og kanel bli’r strøed,
det gør grøden sød,
men sæt ikke skeen i den før,
end risengrøden den har fået
en smørklat smør.

Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
//: nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia ://

Hvad er det, der gør, at Lunte lunter lunt af sted?
Hvad er det, der gør, at selv Hr. Mortensen går med?
Hvorfor gør Gemyse og Pil alt det, de kan?
Hvorfor skipper Skipper skibet for at bli’ på land?
Det er risengrød (smask, smask, smask),
der gør næsen rød (smask, smask, smask),
og kanel blir strøed,
det gør skorpen sprød.
Grød skal være blød og ikke tør.
Det er risengrød (smask, smask, smask),
der gør ganen blød (smask, smask, smask),
og kanel bli’r strøed,
det gør grøden sød,
men sæt ikke skeen i den før,
end risengrøden den har fået
en smørklat smør.

Her ved vor ønskefest
sangen skal klinge
gaver til hver en gæst
glad vil du bringe
//: skænk os af lykkens væld
lige til livets kvæld
Santa Lucia, Santa Lucia ://

Kom med, sa´ Søren Banjomus, de sover begge to
nu skal vi lave skæg, JUHU skreg musene og lo
og frem fra musehullet mødte store mus og små
ja, selv den allermindste mus, som knap nok kunne gå.
Om Lurifax og nissefar, de dansede en vals
og lille Tim bandt nissens skæg i missekattens hals
og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri
så nynnede de denne melodi:

Søren Banjomus
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu.
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
kom og syng og dans med os, det syns vi, at I sku
Vi glæder os til juleaften, så blir træet tændt
og vi får fine julegaver, iihh, hvor er vi spændt!
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du,
bar´der altså snart var jul.
På loftet sidder nissen, ham I ved der er så sød
han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød.
Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn
og drømmer om de gaver han skal gi´ til byens børn.
og Lurifax, hans kat, som altid er så fræk
den drømmer sødt om røget sild med flødeovertræk.
Så pusler det og pludselig fra musehulllet klang
en munter lyd af banjo-sang.
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu.
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
kom og syng og dans med os, det syns vi, at I sku
Vi glæder os til juleaften, så blir træet tændt
og vi får fine julegaver, iihh, hvor er vi spændt!
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du,
bar´der altså snart var jul.
Vend

Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu.
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
kom og syng og dans med os, det syns vi, at I sku
Vi glæder os til juleaften, så blir træet tændt
og vi får fine julegaver, iihh, hvor er vi spændt!
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du,
Bar´ det altså snart var jul, kan ikke vente,
Bar´ det altså snart var jul, kan ikke vente,
Bar´ det altså snart var jul!

Til julebal i Nisseland
Sikke mange klokken slår – tretten slag – tiden går
Gæt engeng min lille ven, hvor vi nu skal hen.
Til julebal – til julebal i Nisseland.
På med vanten, så suser vi afsted.
Nej vent nu lidt, du sjove, lille nissemand,
elefanten, den må vi da ha´ med.
På alle veje strømmer den glade nisseflok.
Jeg tror at jeg drømmer, nej det er rigtig nok.
I nat vi skal til jule-jule-jule-jule-julebal.
Der er gilde i nissekongens hal.
Der er risengrød fra fad – bare spis – dejlig mad.
Tag en smørklat på din ske – drys med julesne.
Til julebal – til julebal i Nisseland.
Ih, du milde – nu danser de ballet.
Jeg laver spjæt – så flot som nogen nisse kan.
Hvis jeg ville, så fløj jeg li´så let.
Vi danser hele natten og laver hurlumhej.
Vi blæser på katten – så render den sin vej.
Spil op musik til jule-jule-jule-jule-julemik.
Nissehuen, den passer på en prik.

Vend

Der er no´en, som ikke vil tro der er nisser til.
Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem.
I nat var jeg til julebal i Nisseland,
og vi laved´ en masse nisseskæg.
Der er så flot i kongens slot i Nisseland –
jeg har travet en mil fra væg til væg.
De bedste venner har jeg blandt de små nissemænd.
I morgen så ta´r jeg måske afsted igen.
Til julebal, til jule-jule-jule-jule-julebal.

Vær velkommen, Herrens år

Vær velkommen, Herrens år

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid.
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud! lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstre ved!
Velkommen nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen nytår, og velkommen her!

Velkommen igen, Guds engle små

Long time ago in Betlehem

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale!

Long time ago in Bethlehem
So the Holy Bible say
Mary’s Boy Child, Jesus Christ
Was born on Christmas Day
Hark, now hear the angels sing
“New King’s born today
And man will live forevermore
Because of Christmas Day.”

Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide.
O, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!
Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge.
O, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!
Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige!
Da byder Vorherre selv Guds fred!
til dem, den efterhige!
Da åbner sig himlens borge-led,
da kommer ret Guds rige!
O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders vé,
vor smerte sødt bortvugges!
Vor fader i himlen! lad det ske!
lad julesorgen slukkes!

While shepherds watched their flocks by night
They saw a bright new shining star
And heard a choir from heaven sing
The music came from afar
Hark, now hear the angels sing,
“New King’s born today
And man will live forevermore
Because of Christmas Day.”
Now Joseph and his wife Mary
Came to Bethlehem that night
They found no place to bear her Child
Not a single room was in sight
By and by they found a little nook
In a stable all forlorn
And in a manger cold and dark
Mary’s little Boy Child was born
Trumpets sound and angels sing
Listen to what they say
That man will live forevermore
Because of Christmas Day

Her kommer, Jesus, dine små

Når du ser et stjerneskud

Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Bethlehem at gå;
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen ind til dig.

Når du ser et stjerneskud
lad dit ønske flyve ud,
da vil alle stjerners herre
høre dig.

Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod;
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

Bare du af hjertet tror,
da er ingen bøn for stor
når et stjerneskud, der falder
på din vej.

Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død!

Skæbnen selv
er da din lykkes smed,
den smiler til dig ned
fra himlens stjerner.

Lad verden ej med al sig magt
os rokke fra vor dåbes pagt;
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

Når du ser et stjerneskud,
da er det et himlens bud
om at du skal vinde,
hvad du ønsker dig.

Her står vi nu i flok og rad
om dig, vor skønne hjerteblad!
Ak, hjælp, at vi og alle må
i Himlen for din trone stå!

Så tænder vi et lys i kvæld

Silent Night

Så tænder vi et lys i kvæld,
Vi tænder det for glæde.
Det står og skinner for sig selv
Og os som er til stede.
Så tænder vi et lys i kvæld,
Vi tænder det for glæde

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Så tænder vi to lys i kvæld,
To lys for håb og glæde.
De står og skinner for sig selv
Og os som er til stede.
Så tænder vi to lys i kvæld,
To lys for håb og glæde
Så tænder vi tre lys i kvæld,
For længsel, håb og glæde.
De står og skinner for sig selv
Og os som er til stede.
Så tænder vi tre lys i kvæld,
For længsel, håb og glæde.
Vi tænder fire lys i kvæld,
Og la’r dem brænde ned
For længsel, glæde, håb og fred,
Men mest alligevel
For fred på denne lille jord ,
Hvor menneskene bor.

Silent night, holy night!
Son of God love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face
With dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at Thy birth.
Jesus Lord, at Thy birth.
Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born.

We wish you a merry Christmas

Rudolf the Red Nosed Reindeer

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen
Comet and Cupid and Donner and Blitzen,
But do you recall?
The most famous reindeer of all?

Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer
We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Has a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows.
All of the other reindeer's
Used to laugh and call him names
They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games
Then one foggy Christmas Eve,
Santa came to say,
Rudolph with your nose so bright,
Won't you guide my sleigh tonight?
Then all the reindeer loved him,
As they shouted out with glee,
Rudolph the red-nosed Reindeer
You'll go down in history!

Nu tændes tusind julelys

Vi tænder et lys hver dag
- Af Vibeke Emcken

Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt
på himlens dybblå grund.
Og over by og land i nat
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist
vor frelser og vor Gud.
Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit milde lys
oplyse alt med håb og fred,
så kærligheden ses.
Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt,
se strålen mild og blid,
en stråle af Guds kærlighed
i signede juletid.

//: Når det er december så tænder vi et lys hver dag ://
Nu er der 24 (Det tælles ned til jul) dage tilbage
til det er jul,
så kommer julemanden sikkert også
frem fra sit skjul til jul klap klap, klapklap klap
Når det er december, så tænder vi et lys hver dag,
til det bli’r jul

Nu tændes tusind stjerner

Nu er julen begyndt

Se nu tændes tusind stjerner,
mens trafikken går i stå.
Tusind bittesmå lanterner
tændes på den himmelblå.
Et sekund bli´r alting stille,
og så høres julesang
til ære for den lille,
der blev født dengang.

Nu er julen begyndt.
Nu ´ der stjerner til pynt.
Nu ´ der lys i hver eneste stue.
Der ´ en kane på vej
med en gave til dig
fra ham med den knaldrøde hue.

Hør nu tusind glade stemmer
i et kæmpe julekor.
Tusind glade barnestemmer
synger overalt på jord:
”Et barn blev født i Betlehem”,
”Glade jul”, ”Halleluja”,
og det fejrer man i alle hjem
den dag i dag.

Nu klipper vi julehjerter ud
(klipper vi julehjerter)
Nu synger vi sange om
Maria og Jesus og Gud.
Nu ´ der snevejr på vej.
Så bli´r julen en leg,
hvis du har et par ski, du ka´ bruge.
Er der slik i din sok?
Ja, det tænkte jeg nok.
Det ´ fra ham med den knaldrøde hue.
Nu klipper vi julehjerter ud…
Nu ´ der larm og musik.
Nu ´ der fest og panik.
Byen er som en løbsk centrifuge.
Du må mase dig vej,
vil du hen og sig´ ”Hej”
til ham med den knaldrøde hue.
Nu klipper vi julehjerter ud…

Byens butikker

Jeg tror der findes nisser

Dagene kortes, byen er så grå.
Solen er borte, næsen bli´r kold og blå.
Men så kommer december, og nissen vågner op.
Nu skal han puste liv i byens stive krop.

Jeg tror, der findes nisser,
de går så småt omkring.
De lever af lakridser
og ellers ingenting.
De har forlorne bisser,
der klaprer, når de går.
Og du ka´ tro, de vrisser,
hvis de ingen gaver får.

Byens butikker forandrer sig totalt.
Nisserne stikker huerne frem overalt.
Nu ´ det nemlig december med bjældeklang og sne,
og der bli´r pyntet op i gaden, en, to, tre.
Kom og se...
Se! Kaner og rensdyr med bjælder på
(Se, hvad vi gør for de små)
En lille nisse, der selv kan gå
(Frem og tilbage, nej, se)
Nej, se – en julemand i en luftballon.
Se der – han vinker med huen
og råber ”Kom”.
Hektiske dage i den lille by.
Jammer og klage, julen huserer på ny.
Nu´ vi midt i december og præcis som sidste år,
er der hundredvis af ting, vi aldrig når.
Nisserne lokker hver fortravlet gæst:
”Køb nu for pokker – julen er kræmmernes fest”.
Sådan er jo december, når nissen viser vej,
til de ting han ved, du går og ønsker dig.
Kom og leg.
Se! Dukker, der selv kan ta´ bukser på
(Lige en ting for de små)
Et legetøjs ur du kan stole på
(I et par dage, nej se)
Nej se – en julemand med en rumpistol.
Se der – den stråler så klart som en stjernesol.

De tramper rundt om natten,
og leger stilleleg,
og laver fis med katten,
når de keder sig.
De går til juleballer,
og fylder sig med vin,
i nissekongens haller,
til de næsten dør af grin.
Jeg tror, at nisser findes,
og ikke mindst til jul.
Min bedstemor ka´ mindes,
at hun så en lille fyr, der smutted´ hen
og gik i skjul.
Jeg tror, de bor i huler,
med køjesenge i,
der ligger de og juler
til julen er forbi.
De spiller julesange
på trommer og klaver,
og gør hinanden bange,
og så gør de ikke mer´.

