
Julemorgensang d. 11. december 

Jeg så julemanden kysse mor 

Tekst: Susanne Palsbo 

Musik: Tommy Connor 

Julen kommer før vi ve'et 

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 var selv 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! 

Længe stod de sammen 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 var selv 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!  

men ih, hvor far dog havde leet 

hvis han havde stået og set 

julemanden sådan kysse mor! 



Kender du den om Rudolf 

Tekst: Poul M. Jørgensen  

Melodi: Johnny Marks 

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. 

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! 

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! 

 

  



Tinka 

Tekst: Frida Brygmann 

Musik: Burhan Genc og Lars Ankerstjerne 

Tinka, vågn' op - du sover, min ven 

Der' brug for din styrke, det' jul nu igen 

Du har øjnene fulde, fuld' af eventyr 

Men miraklernes tid er forbi 

Tinka, du drømmer, tror du vi ka' 

Finde tilbage til magien? 

Tinka, du drømmer, ka' menneskers land 

Forenes med nissernes rige? 

Tinka, vågn op 

Tinka, pas på - stol på dig selv 

Du klarer dig med hjertet, mod og lidt held 

Du har øjnene fulde, fuld' af eventyr 

Men miraklernes tid er forbi 

Tinka, du drømmer, tror du vi ka' 

Finde tilbage til magien? 

Tinka, du drømmer, ka' menneskers land 

Forenes med nissernes rige? 

Kun dem der tør at være sig selv 

De bli'r til noget, noget helt specielt 

Selv her i nissernes rige 

Hvis Tinka tør at være sig selv 

Ku' vi måske alligevel 

Mødes i nissernes rige 

Tinka, du har truffet dit valg 

Din rejse den ændrer på dig 

Tinka, du drømmer tror du vi ka' 

Finde tilbage til magien? 

Tinka, du drømmer, ka' menneskers land 

Forenes med nissernes rige? 

Kun dem der tør at være sig selv 

De bli'r til noget, noget helt specielt 

Selv her i nissernes rige 

Hvis Tinka tør at være sig selv 

Ku' vi måske alligevel 

Mødes i nissernes rige 

Tror du vi ka' 

Finde tilbage til magien? 



Little Drummer Boy 

Henry Onorati / Katherine K Davis / Harry Simeone 

Come they told me…  

A new born king to see… 

Our finest gifts we bring…  

To lay before the king…  

So to honor him… 

When we come…  

Little baby…  

I am a poor boy too…  

I have no gift to bring…  

That's fit to give our king…  

Shall I play for you…  

Pa rum pum pum pum… 

Mary nodded…  

The ox and lamb kept time…  

I played my drum for him…  

I played my best for him…  

Then he smiled at me…  

Me and my drum… 

Come they told me… 

A new born king to see…. 

 

 


