LYSKOR
1. DECEMBER 2022 16:30-17:30
VI SYNGER FØLGENDE JULESANGE:
Glade jul, dejlige jul

Juletræet med sin pynt

Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
/: lønlig iblandt os de gå :/

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.

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
/: evig er englenes sang. :/
Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
/: salig er englenes sang. :/
Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
/: fryd dig, hver sjæl, han har frelst! :/
Tekst/musik: B.S. Ingemann/ F.R. Gruber

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.
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 glæd'lig jul.
Tekst/musik: Mogens Lorentzen/ Egil Harder

Kender I den om Rudolf

Nu tændes tusind julelys

Der er dådyr og rådyr
og tusinde smådyr.
Elsdyr og pelsdyr
og så er der toddy’r!
Men min øjesten,
det var Rudolf, som var en ren.

Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler ned
fra himlens dybblå bund.

Kender I den om Rudolf,
Rudolf med den røde tud.
Han var et gammelt rensdyr,
som så højst mærkværdig ud.
Alle de andre rensdyr
lo, så Rudolf han blev flov
over sin røde næse,
det var ikke spor af sjov!
Men en tåget julenat
julenissen 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!
Tekst/musik: Poul M. Jørgensen/ Johnny Marks

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,
o, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.
I hvert et hjerte trist og mørkt
send du en stråle blid
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.
Tekst/musik: Troels Sørensen/ Emmy Köhler

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 en evig frelser fød!
Tekst/musik: B.S. Ingemann/ Schlesisk, 18. årh.

