
   
    

 

     

         
        

        
   

          

          
       

       
    

        

        
        
       
   
      
   

        
        

      
     
          

   
   

    
     

     
        
     

   
     

Fredericia synger sammen 
Fredag d. 27. november 

Der  er  noget  i  luften  
Tekst og musik: Vilhelm Gregersen 

Der er noget i luften, jeg ved 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. 

Der er noget i luften, som gør mig så glad, 
som frisker mit hjerte i ungdommens bad. 
Der er noget herinde, et strålende minde 

med kærter og sang 

om julen derhjemme, derhjemme hos moder en gang. 

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 flygted’ som fuglen, der 

rejste mod syd. 

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. 

Glade  jul,  dejlige  jul  
Tekst: B.S. Ingemann 

Melodi: Franz Gruber 

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. 

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! 

En  rose  så  jeg  skyde  
Tekst: Thomas Laub 

Melodi: Köln 1599 

En rose så jeg skyde 

op af den frosne jord, 
alt som os fordum spå'de 

profetens trøsteord. 
Den rose spired frem 

midt i den kolde vinter 

om nat ved Betlehem. 

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. 

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. 



   
    

   
    

    
   

   
      

   
   
     
  
   

    

   
    
       

   
   

      

Dejlig  er  jorden  
Tekst: B.S. Ingemann 

Melodi: Schlesisk 18. årh. 

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

riger på jorden 

går 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! 
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