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1

Bedste blev kørt over af et rensdyr

Musik: Randy Brooks, 1979; Tekst: Dansk oversættelse af Linie 3.

Omkvæd:
Bedste blev kørt over af et rensdyr
da hun gik fra julebankospil.
Man siger julemanden ikke findes,
men bedstefar og jeg ved han er til.
1 Hun havde nippet lidt til gløggen,
som man gør når det er jul.
Den var spædet op med portvin.
Lad os være ærlig, hun var skidefuld.
Vi fandt hende julemorgen
der i sneen, stor og tyk.
Hun havde rensdyrspor i panden,
og et bremsespor fra kanen på sin ryg.
Omkvæd.
2 Bedstefar har taget det roligt,
sidder med sin flaske sprut,
spiller whist med onkel Hardy,
og ser Disney på TV med tante Ruth.
Julen er nu ikke den samme,
der er tomt i vores stuer.
Og hvad med alle bedstes gaver,
skal de åbnes eller skal de gå retur?
Omkvæd.
3 Risengrøden står på bordet,
gåsestegen fed og tyk,
og de sølv og blå stearinlys
havde stået flot til bedstes ny paryk.
Jeg har sagt til vores naboer,
får I gaver så pas på.
Ham der giver dem, deler kane
både med rensdyr og med nisser der er små.
Omkvæd.
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2

Dejlig er den himmelblå

Musik: Jacob Gerhard Meidell, 1846; Tekst: N.F. S. Grundtvig, 1810.

1 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.

5 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.

2 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.

6 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.

3 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.

7 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.

4 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.

3

Dejlig er jorden

Musik: Schlesisk folkemelodi; Tekst: B. S. Ingemann, 1850.

1 Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!
2 Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
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aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
3 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 født!

4

Den himmelblå

Musik: Shubidua; Tekst: Shubidua.

1 Se der’ den nye julemand
mon han har klejner med
han vinker til os
fra sin rensdyrspand
mens han flyver afsted.

4 Familien er samlet
fra nær og fjern,
synet er pyntet med watt
og udenfor lyser
den ledestjerne
i en smuk julenat.

2 Jesus bli’r født på 2. sal
i Magasin du Nord
han griner når du trykker
på en fodpedal,
si’r goddag, til sin mor.

5 Nu’ det jul
og træet tændes på ny
nu’ det jul, i land og by
og guds engle små
klæ’r sig festligt på
i den himmelblå.

3 Nu’ det jul
og træet tændes på ny
nu’ det jul, i land og by
og guds engle små
klæ’r sig festligt på
i den himmelblå.

6 Nu’ det jul
og træet tændes på ny
nu’ det jul, i land og by
og guds engle små
klæ’r sig festligt på
og synger i sky.
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5

Den yndigste rose er funden

Musik: Melodi fra 1500-tallets Wittenberg; Tekst: H. A. Brorson, 1732.

1 Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker
groede.

5 Forhærdede tidsel-gemytter,
Så stive som torne og støtter,
hvi holde I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke.

2 Alt siden vi tabte den ære,
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.

6 Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for frelseren græder,
så få I vor Jesus i tale,
thi roserne vokse i dale.

3 Da lod Gud en rose opskyde
og sæden omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede
grøde.

7 Min Jesus, du altid skal være
mit smykke, min rose og ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.

4 Al verden nu burde sig fryde,
med salmer mangfoldig
udbryde,
men mangen har aldrig
fornummen,
at rosen i verden er kommen.

8 Lad verden mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste.
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6

Der er noget i luften

Melodi: Vilhelm Gregersen; Tekst: Vilhelm Gregersen.

1 Der er noget i luften
jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.

3 Der er noget i luften,
et barndommens bud,
som lyser imod mig
som stjernen fra Gud,
som leder mig stille
til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygtede
som fuglen,
der rejste mod syd.

2 Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte
i ungdommens bad,
der er noget herinde,
et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme,
derhjemme
hos moder en gang.

4 O kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.
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7

Det kimer nu til julefest

Musik: C. Balle, 1850; Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1817.

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

6 Velan, min sjæl,
så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad!
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens
grund!

2 0, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre -nyt fra Gud!

7 Ja, sjunge hver,
som stamme kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnats-hanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.

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

8 Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og himmeldåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

4 0 Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.

9 Kom, Jesus! vær vor
hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davids harpe-klang
dig takke højt vor nytårssang!

5 Men verdens ære,
magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.
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8

En lille nisse rejste

Musik: J. C. Gebauer; Tekst: J. C. Gerson.

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

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

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

9

En rose så jeg skyde

Musik: Tysk folkemelodi; Tekst: Thomas Laub, 1609.

1 En rose så jeg skyde
op af den frosne jord
alt som os fordum spåede
profetens trøsteord.
Den rose spirede frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

3 Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

2 For rosen nu jeg kvæder
om kap med himlens hær:
en jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.
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10 Et barn er født i Betlehem
Musik: A. P. Berggreen, 1849; Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1820.

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

7 På stjernetæpper lyseblå,
lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja - halleluja!

2 En fattig jomfru sad i løn,
sad i løn
og fødte himlens kongesøn.
Halleluja, - halleluja!

8 Guds engle der os lære brat,
lære brat,
at synge, som de sang i nat.
Halleluja, - halleluja!

3 Han lagdes i et krybberum,
krybberum,
Guds engle sang
med fryd derom.
Halleluja, - halleluja!

9 Da vorde engle vi som de,
vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, - halleluja!

4 Og østens vise ofrede der,
ofrede der
Guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, - halleluja!

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

5 Forsvunden er nu al vor nød,
al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja - halleluja!
6 Guds kære børn vi blev på ny,
blev på ny,
skal holde jul i himmelby.
Halleluja, - halleluja!
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11 Glade jul, Dejlige jul
Musik: Franz Gruber, 1818; Tekst: B. S. Ingemann, 1850.

1 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!
2 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.
3 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.
4 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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12 Hvad er det, der gør jul til noget særligt?
Musik og tekst: Peter Sander Andersen og Svend Erik Petersen, 2015.

1 Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mere.
2 Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mere.
3 Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mere.
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13 Højt fra træets grønne top
Musik: Emil Hornemann, 1848; Tekst: Peter Faber, 1848.

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

4 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.

2 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!

5 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.

3 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.

6 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.
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14 Jeg så julemanden kysse mor
Musik: Tommy Connor; Tekst: Susanne Palsbo

1 Julen kommer førend vi ved
Lille Peter gemmer på en julehemmelighed
men lidt må han fortælle, sådan er jo nemlig børn
og derfor hvisker Peter til sin gamle teddybjørn:
Jeg så julemanden kysse mor
i går aftes i den mørke gang
Jeg selv var lagt i seng
som en artig lille dreng
men døren stod på klem
og ud af dynerne jeg sprang:
Så, så jeg julemanden kysse mor!
Hun blev ikke vred, nej ikke spor,
men ih, hvor far dog havde leet
hvis han havde stået og set
julemanden sådan kysse mor!
2 Længe stod de sammen, de to
mor trak ned i julemandens vams, imens hun lo
hun sag’ han var ukendelig, men sikke noget præk
jeg kendte ham da lige med det samme på hans skæg.
Jeg så julemanden kysse mor
i går aftes i den mørke gang
Jeg selv var lagt i seng
som en artig lille dreng
men døren stod på klem
og ud af dynerne jeg sprang:
Så, så jeg julemanden kysse mor!
Hun blev ikke vred, nej ikke spor,
men ih, hvor far dog havde leet
hvis han havde stået og set
julemanden sådan kysse mor!
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15 Julen har bragt velsignet bud
Musik: C. E. F. Weyse, 1841; Tekst: B. S. Ingemann 1839.

1 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.

3 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 blandt os bor,
han juleglæden os bringer,
han favner hver barnesjæl
på jord
og lover os englevinger.

2 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.
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16 Julen har englelyd
Musik: A. P. Berggreen, 1852; Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1837.

1 Julen har englelyd,
vi med fryd
os barnlig på
Gud Fader forlader.
Vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn.
Thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge:
et ære være Gud
for sit julebud!
2 Ret i en salig tid kom han hid.
Til levende og døde genløde
de ord, der for så vide
til alle tider hen
om ham, som tog vor kvide
og gav os fryd igen,
gik ned for os i døden,
som sol i aftenrøden,
og stod i morgengry
op for os på ny.
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3 Sorg er til glæde vendt,
klagen endt.
Vor glæde skal
hver tunge udsjunge.
Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag
om fred trods nød og fare
Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende
til glæde uden ende,
bær os på børnevis
ind i paradis.

17 Juletræet med sin pynt
Musik: Egil Harder, 1940; Tekst: Mogens Lorentzen, 1939.

1 Juletræet med sin pynt
venter på, vi får begyndt.
Aldrig har det været så grønt,
aldrig har det været så kønt.
Og fra selve himlen gled
vist den store stjerne ned.

4 Alle vegne ud og ind
glimrer edderkoppespind …
mon der ikke bor en spurv
her i denne lille kurv?
Kræmmerhus med nødder i
er grangivelig kogleri.

2 Hjerter klippet med en saks
af den fingernemme slags,
kræmmerhus med krøllet hank,
som så let får en skavank,
kurve, kugler, fugle, flag,
op og ned og for og bag …

5 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.

3 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
dér, hvor træet kommer fra.

18 Kender I den om Rudolf
Musik: Johnny Marks; Tekst: Poul M. Jørgensen.

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

3 Men en tåget julenat,
julemanden skreg:
“Jeg kan ikke finde vej,
Rudolf, kom og lys for mig”

2 Alle de andre rensdyr
lo så Rudolf han blev flov
over sin røde næse
Det var ikke spor af sjov.

4 Og I kan tro, at Rudolfs
næse lyste som et fyr.
Skål for de røde næser.
Dejligt juleeventyr.
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19 Kimer, I klokker
Musik: Henrik Rung, 1857; Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1856.

1 Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje.
2 Julen er kommen med solhverv for hjerterne bange
jul med Gudsbarnet i svøb, under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædeskabens bud.
Æren er Guds i det høje!
3 Synger og danser og klapper i eders småhænder,
menneskebørnene alle til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høje!
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20 Long time ago in Bethlehem
Musik: Jester Hairston; Tekst: Jester Hairston.

1 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 angel’s sing:
“A New King’s born today,
and man will live forevermore,
because of Christmas Day.”
2 While shepherds watched their flocks by night,
they saw a bright new shining star.
They heard a choir sing a song,
the music seemed to come from afar.
Hark, now hear the angel’s sing:
“A New King’s born today,
and man will live forevermore,
because of Christmas Day.”
3 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 angel’s sing.
Listen to what they say:
That man will live forevermore,
because of Christmas Day.
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21 Nu det jul igen
Musik: Ukendt; Tekst: Ukendt.

Nu’ det jul igen,
og nu’ det jul igen,
og julen varer li’ til påske.
Nej det’ ikke sandt,
nej det’ ikke sandt,
for ind imellem kommer fasten.

22 Nu har vi altså jul igen
Musik: Henning Elbirk; Tekst: Holger Buchhave.

1 Nu har vi altså jul igen, det lader 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.
2 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.
3 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.
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23 På loftet sidder nissen
Musik: Otte Teich; Tekst: Margrethe Munthe.

1 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.
2 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.
3 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!

24 Santa Lucia
Melodi: Ukendt; Tekst: Ukendt.

1 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

2 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
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25 Sikken voldsom trængsel og alarm
Melodi: Adolf Müllers, 1833; Tekst: Peter Faber, 1848.

1 Sikken voldsom trængsel og alarm,
det er koldt, og man må gå sig varm.
Lygten tændes klokken fire alt,
det skal være aften med gevalt.
Midt på gaden sælges træer og frugt,
se butikken, hvor den stråler smukt!
Varer kan man få i tusindvis,
tænk Dem bare, under indkøbspris.
|: pris, pris, pris, pris, pris, pris,
tænk Dem bare, under indkøbspris. :|
2 Håndværksmanden han må holde her,
Kunstneren har også sit Besvær,
Og hans Værker spredes vidt omkring,
Takket være Horneman og Bing!
Man af Kundskabsvæsnet daglig ser,
At Poeterne bliver flere og flere.
Selv min lille bly, forfrosne Fugl
Kvidrer med i Dag, for det er Jul.
|: jul, jul, jul, jul, jul, jul,
kvidrer med i Dag, for det er Jul. :|
3 Pyntet smukt af en usynlig hånd
står nu træet der med lys og bånd.
Døren åbnes, og man strømmer ind,
kredsen sluttes med begejstret sind.
Børnene, de hoppe rask af sted,
bedstefader, han er også med;
lad os tage del i deres sang,
brødre, vi var også børn engang.
|: gang, gang, gang, gang, gang, gang,
brødre, vi var også børn engang. :|
4 Juleaften, oh hvor er du sød,
så skal alle folk ha’ risengrød –
æbleskiven bliver flittigt vendt,
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gåsestegen er til bageren sendt.
Bonden sidder tidligt ved sit fad,
sikken Guds velsignelse af mad;
lænkehunden selv får dobbelt sul,
den skal også vide, det er jul.
|: jul, jul, jul, jul, jul, jul
den skal også vide, det er jul. :|
5 Når man ikke er en doven krop,
står man julemorgen tidlig op.
Klokken kimer, gaden er så glat,
kirken lyser i den stille nat.
Indenfor er sang og festlig fred,
og man føler sig så vel derved,
allerhelst når præk’nen ikke dur
thi så får man sig en lille lur!
|: lur, lur, lur, lur, lur, lur
thi så får man sig en lille lur. :|
6 Op ad Dagen går man Byen rundt,
Trækket Vejret lidt, det er så sundt,
Alle Folk er i den nye Stads,
Men om Aftenen er der fint Kalads.
Gud velsigne den, som først opfandt
Det at lege Jul og give Pant.
Unge Pige, lad os lege Skjul,
Giv mig kun et Kys, det er jo Jul.
|: Jul, jul, jul, jul, jul, jul,
giv mig kun et Kys, det er jo Jul. :|
7 Du, som skænkte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst.
dog har jeg det håb, at før jeg dør
du ej nægter mig en vis favør:
Drej kun universet helt omkring,
vend kun op og ned på alle ting,
jorden med, thi den er falsk og hul,
rør blot ikke ved min gamle jul!
|: Jul, jul, jul, jul, jul, jul
rør blot ikke ved min gamle jul! :|
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26 Til julebal i nisseland
Musik: Sven Gyldmark; Tekst: Victor Skaarup.

1 Sikke mange klokken slår – tretten slag – tiden går
Gæt engang 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.
2 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.
3 Der er no´en, som ikke vil tro, at 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.
Der er gilde i nissekongens hal.
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27 Velkommen igen, Guds engle små
Musik: A. P. Berggreen, 1832, opdateret af C. E. F. Weyse, 1838;
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1825.

1 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!

5 Så drømme de sødt
om Betlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt
om barnets hjem,
som lå i krybberummet.
De drømme, de lege
jul med dem,
hvis sang de har fornummet!

2 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!

6 Da vågne de mildt
i morgengry
og tælle mer ej timer!
Da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer.
Da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer!

3 Vor hytte er lav
og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde.
Er kruset af ler,
og kagen tør,
deri sig engle finde!

7 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!

4 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!

8 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!
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