
1 Dejlig er jorden

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
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!

2 Lovsang

Store Gud, vi love dig.
Herre, vi din almagt prise.
Alt dit værk skal bøje sig,
og sin mester ære vise.
Du, som i al evighed
var og er (var og er) og bliver ved.

Højt i himlens lyse hal
toner sang af tusind tunger.
Engleskarer uden tal
lydt serafers lovsang sjunger
over alle himle ud:
Hellig, (hellig), hellig er vor Gud!

Gud, lad end din englehær
love dig for frelsens under.
Lad vor korte pilgrimsfærd
vidne om, hvorhen vi stunder.
Vær vor hyrde her på jord,
til vi samles (samles) om dit bord.

Julen 2019

1) Dejlig er jorden
2) Lovsang
3) Stille nat 
4) More love to Thee, o Christ
5) You’ll never walk alone
6) Barn Jesus, så mild
7) Nu tændes tusind julelys
8) Barn Jesus i en krybbe lå
9) Rudolf med den røde tud
10) Ære være Gud
11) Hellig, hellig, hellig
12) Den glade vandrer
13) I Danmark er jeg født
14) Fuglene letter
15) Olsen-banden
16) Æselsangen
17) Den lille café

27. november: Solgården
12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5

1. december: DSVM, Brøns kirke
1, 9, 5, -- 6, 8, 10, 11, 2

5. december, Sct. Ansgar Kirke
1, 2, 3, 4, 5, -- We wish you, Kimer i Klok

8. december, Rousthøje kirke
2, 8, 4, 7, 11, 6, 3, 10, 1, 9, 13, 5

12. december, Holsted
15, 16, 17, 5, 7, 3, 8, 10, 1, 2, 6, 12, 13, 14



3 Stille nat

Stille nat, hellige nat,
tavs er nu livets larm.
Kun de fromme, de hellige to
våger kærligt for barnets ro.
Sov i Marias arm,
sov i Marias arm.

Stille nat, hellige nat,
hyrders flok lytted’ glad,
da det lød i engles kor:
Eder en Frelser er født på jord,
hist i Davids stad,
hist i Davids stad.

Stille nat, hellige nat,
Jesus Krist! Kærlighed
blidt omsvæver din barnemund,
ja, med dig slog frelsens stund,
kom til jorden fred,
kom til jorden fred.

4 More love to Thee, o Christ

More love to thee, O Christ,
More love to thee!
Hear thou the prayer I make
On bended knee;
This is my earnest plea,
More love, O Christ, to thee,
More love to thee,
More love to thee.

Once earthly joy I craved,
Sought peace and rest;
Now Thee alone I seek;
Give what is best.
This all my prayer shall be:
More love...

Let sorrow do its work,
Come grief or pain;
Sweet are Thy messengers,
Sweet their refrain,
When they can sing with me,
More love...

Then shall my latest breath
Whisper Thy praise;
This be the parting cry
My heart shall raise,
This still its prayer shall be,
More love, O Christ, to thee,
More love to thee,
More love to thee.

5 You’ll never walk alone

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of a storm is a golden sky
And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Tho’ your dreams
Be tossed and blown
Walk on
Walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of a storm is a golden sky
And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Tho’ your dreams
Be tossed and blown
Walk on
Walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone



8 Barn Jesus i en krybbe lå 

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje.
Hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje!
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja! Halleluja! Barn Jesus!

Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte,
et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte.
Til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja! Halleluja! Barn Jesus!

6 Barn Jesus, så mild

Barn Jesus, så mild,
barn Jesus, så prud,
du adlød fromt din faders bud;
steg ned til os
fra Himmerig,
os mennesker at vorde lig.
Barn Jesus, så mild,
barn Jesus, så prud.

Barn Jesus, så mild,
barn Jesus, så prud,
Guds vrede har du slettet ud;
du alle vore synder bar,
så vi din faders nåde har.
Barn Jesus, så mild,
barn Jesus, så prud.

7 Nu tændes tusind julelys 

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

Og overalt udspredes nu
det glade julebud:
at født er Herren Jesus Krist,
vor frelser og vor Gud.

Du stjerne over Bethlehem
oh, 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.



9 Rudolf med den røde tud

T2,B1,B2: Uh, uh....
T1: Der er dådyr og rådyr og tusinde smådyr,
elsdyr og pelsdyr
og så er der toddy’r.

Men min øjesten
det var Ruuudolf
som_var en ren. (bom,bom,bom)

Kender i den om Rudolf? (Rudolf?)
Rudolf med den røde tu(u)d,
han var et gammelt rensdyr, (rensdyr)
som så højst mærkværdig ud. (bom, bom, bom)
Alle de andre rensdyr (rensdyr)
lo, så Rudolf han blev flo(o)v
over sin røde næse. (næse)
Det var ikke spor af sjov. (bom, bom, bom)

T1,B1,B2: Uh, uh....
T2: Men en tåget julenat
julenissen skreg. (bom, bom, bom)
B1,B2: Jeg kan ikke finde vej!
Rudolf, kom og lys for mig!

Og i kan tro at Rudolf’s (Rudolf’s)
næse lyste som et fy(y)r!
Skål for de røde næser! (næser)
Dejligt jule-eventyr.

B1,B2,T2: Uh, uh...
T1: Der er tusinde smådyr,
der får sig no’en toddy’r,

så Rudolf fik sin røde tud!

10 Ære være Gud

Ære være Gud!
Ære være Gud!
Ære være Gud i det høje!
Og fred på jorden,
fred, ja fred på jorden.
Og i mennesker velbehag,
og i mennesker velbehag.
Ære være Gud!
Ære være Gud!
Ære være Gud i det høje!

11 Hellig, hellig, hellig

Hellig, hellig, hellig,
hellig er vor Gud!
Gennem alle Himle
lydt det synges ud:
Han er ej oprunden,
men af evighed.
Var og er, og evig,
evig varer ved!

Hellig, hellig, hellig,
hellig er vor Gud!
Gennem alle Himle
lydt det synges ud:
Almagt, Under, Styrke,
Kærlighed og Fred.
Hellig, hellig, hellig,
Gud i evighed!



13 I Danmark er jeg født 

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, 
der har jeg rod, derfra min verden går. 
Du danske sprog, du er min moders 
stemme, 
så sødt velsignet du mit hjerte når. 
Du danske, friske strand, 
hvor oldtids kæmpegrave 
stå mellem æblegård og humlehave. 
Dig elsker jeg! Danmark, mit fædreland!  

Hvor reder sommeren vel blomstersengen 
mer rigt end her, ned til den åbne strand? 
Hvor står fuld månen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland? 
Du danske, friske strand, 
hvor Danebrogen vajer, 
Gud gav os den, Gud giv den bedste sejer! 
Dig elsker jeg! Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, 
hvor jeg har hjemme, 
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går, 
hvor sproget er min moders bløde stemme 
og som en sød musik mit hjerte når. 
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne ø’r, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! Danmark, mit fædreland!

12 Den glade vandrer
Den glade vandrer kaldes jeg, 
for sorgløs er min færd. 
Den endeløse landevej
den står mit hjerte nær. 
Falderi faldera faldera, 
falde ha ha ha ha ha ha 
falderi faldera,
den står mit hjerte nær.

Den varme sol den er min ven, 
og regnen er min bror. 
Naturen, å, jeg elsker den. 
Alverden er min mor. 
Falderi. . . . .

Jeg kalder skovens dyr ved navn, 
og alle kender mig. .
Jeg ta’r dem varsomt i min favn
- og ondskab kendes ej.
Falderi . . . . .

Jeg hviler mig i grøftens græs, 
og kender ej til skam.
Når bonden kører med sit læs, 
så vinker jeg til ham. 
Falderi. . . . .

Den glade vandrer kaldes jeg, 
for godt er mit humør. 
Vorherre, giv mig lov at gå 
på vejen, til jeg dør.
Falderi . . . . .
på vejen, til jeg dør.

14 Fuglene letter

Lev dit liv mens du har det  Lev dit liv
Lev det i stilhed og storm  stille i storm
Se, fuglene letter mod vinden.  fuglene letter
I modvind ta’r livet sin form  livet ta´r form

1.B: Forlæns lever vi livet
 Baglæns forstår vi en gang
 Det som vil snære og tynge
 det løsner sig ofte i sang
  
Lev dit liv…

1. B: Sange om sandfyldte strande
 sange om vidder og luft
 sange om blånende bølger
 og sange om havsaltet duft

Lev dit liv…

1.B: Sange om alt det der farver
 et havliv i landet med blæst
 former det liv, som bli’r hærdet
 i vinden fra hjørnet i vest

Lev dit liv…

1. B: Havlivet har sine drømme
 de næres af saltluft og vand
 de strækker sig mod horisonten
 og rækker mod kimningens land

Lev dit liv...



17 Den lille Café

Når aftenens sol falder ned over byen,
forgylder den gade og sti.
Og stille og trætte går folk hver til sit
efter dagen, som nu er forbi.
Men lysene blinker fra neonreklamernes slidte og 
klaprende rør.
Dog et sted man hører musik trænge ud
i det fri fra en vidt åben dør.

Der i den lille café nær ved havnen,
er det med titel og navn så som så.
Der i den lille café nær ved havnen,
der skelnes ej mellem store og små.

I baren med disken af skinnende kobber man mødes 
fra fjern og fra nær.
En skipper fortæller om livet på havet
og solskin og stormende vejr.
Fra jukeboksen hører man skrattende toner
fra klagende trækspilsmusik.
En vise om pigen, som venter og venter,
på sømanden som bare gik.

Der i den lille.....

Daar in dat kleine cafe aan de haven 
Daar zijn de mensen gelijk en tevree 
Daar in dat kleine cafe aan de haven 
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee 

“lydskrift”:

Dár in dat klaine café an det hafen,
dár sain det mensen chelaik æn tefré.
Dár in dat klaine café an det hafen,
dár telt je-chelt, of vi-je-bent, nit mær mé.

15 Olsen Banden

2. bas: dum, dum, dum
Holder du af sang
så syng med en gang.
Vi er mænd der elsker alt
Med fest og bægerklang.
 (Få stemmen på gled, (u-ha)
 En sang skaber fred  (u-ha)
 i kroppen såvel) (u-ha)
 som øl i din sjæl.
Og skal stemmen smøres,
mens du laver musik,
vi ved hvad skal gøres,
vi løfter vort blik.
 Lyden af en øl,
 der har vær´t på køl,
 er den bedste lyd vi kender.
 Når den lukkes op,
(forstummer vor sang. (u-ha)
Så prøv det engang, (u-ha)
hvis vi stemmer i) (u-ha)
med vor melodi,
vor melodi,
med vor melodi.

16 Æselsangen

Langøret æsel trækker sin herre
hjem i en hoppende, slingrende kærre
gennem landet, over marker,
under sydens varme sol.
Så lille æsel, lad vær’ at jage,
spar dine ben, vi har langt igen.
Haster det med at komme tilbage?
Ingen vil vinke til os, min ven.

Omkvæd:
Så bare bare bare ta’ det roligt,
og gi’ dig god tid, - vi når det nok!
Hør stille stille kirkeklokkers ringen.
Os venter ingen, - vi når det nok!
T1, B1, B2:  Ah --ah -- ah--.....
T2: Du ved, min pige har forladt og glemt 
mig. Det har slet ingen hast på vores hjem-
vej.
Så bare bare bare ta’ det roligt,
og gi’ dig god tid, - vi når det nok!
La la-la-la-la .........laaa

Langøret æsel svigter mig ikke.
Husker du hendes forelskede blikke?
Hendes søde løfter, søde ord om kærligh-
edens bånd.
Jeg var den eneste mand for hende.
Hun ville stå som min brud til maj,
sa’ hun, den falske, troløse kvinde,
før hun slog op, og rejste sin vej. 

  omkvæd - og slut!


