
Fredericia synger sammen 

Fredag d. 4. december, Christianskirken 

 

Dejlig er den himmel blå 

Melodi: Jacob G. Meidell 

Tekst: N.F.S. Grundtvig 

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 glimted 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 sagn 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, 

vugged 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 Guddoms-ord det klare, 

som han os lod åbenbare 

 

Den Himmelblå 

Tekst og melodi: Shu-bi-dua 

Se, der' den nye julemand 

Mon han har klejner med? 

Han vinker til os fra sit rensdyrspand 

Mens han flyver afsted 

Jesus bli'r født på anden sal 

I Magasin du Nord 

Han griner, når du trykker på en fodpedal 

Si'r goddag til sin mor 

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 

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 

Familien er samlet fra nær og fjern 

Synet er pyntet med vat 

Og udenfor lyser den ledestjerne 

I en smuk julenat 

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 

Nu' det jul, og træet tændes på ny 

Nu' det jul i land og by 

Og guds engle små klæ'r sig festligt på 

 

 



Jesus og Josefine 

Tekst og melodi: Martin Brygmann 

På hendes pude står tanker i kø 

Lagt i jord som blomsterfrø 

Skyder og spirer og snor sig omkring 

Hun forstår slet ingenting 

Timer føles som dage 

Og uger tusind år 

Kom til at se sig tilbage 

Til en verden af i går 

Jesus og Josefine 

Hjemløse hjertepine 

Men Jesus får Josefine 

Til at tro på mirakler, når hun vakler 

Hyrder og engle og tre vise mænd 

Skæbnen vil hun skal der hen 

Møder en konge, en frelser, en fyr 

Julen bliver et eventyr 

Timer føles som dage 

Og uger tusind år 

Kom til at se sig tilbage 

Til en verden af i går 

Jesus og Josefine 

Hjemløse hjertepine 

Men Jesus får Josefine 

Til at tro på mirakler 

Jesus og Josefine 

Troløse tidsmaskine 

Fristerens konkubine 

Hun får brug for mirakler, når hun vakler 

To sjæle flyver stille 

I den dunkle nat 

De hører mørkets trille 

Fra den sorte kat 

Jesus og Josefine 

Hjemløse hjertepine 



Men Jesus får Josefine 

Til at tro på mirakler 

Jesus og Josefine 

Troløse tidsmaskine 

Fristerens konkubine 

Hun for brug for mirakler 

 

 

Julen har bragt velsignet bud 

Tekst: B.S. Ingemann 

Melodi: C.E.F. Weyse 

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. 

Glæden er jordens gæst i dag 

med Himmel-kongen, 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 Paradis-vejen 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 blandt os bor, 

han juleglæden os bringer; 

han favner hver barnesjæl på jord 

og lover os englevinger. 


