
Julemorgensang d. 18. december 

Det kimer nu til julefest 

Tekst: N.F.S. Grundtvig 

Mel.: Carl Chr. Nic. Balle 

1. 

Det kimer nu til julefest, 

det kimer for den høje gæst, 

som steg til lave hytter ned 

med nytårsgaver: fryd og fred. 

2 

O, kommer med til Davids by, 

hvor engle sjunge under sky; 

o, ganger med på marken ud, 

hvor hyrder høre nyt fra Gud! 

3 

Og lad os gå med stille sind 

som hyrderne til barnet ind, 

med glædestårer takke Gud 

for miskundhed og nådebud! 

9 

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, 

hold selv i os din julefest! 

Da skal med Davids-harpens klang 

dig takke højt vor nytårssang. 

 

 

Vil du være min i nat 

Melodi og tekst: Kåre Bjerkø 

Vil du være min i nat? 

Vil du gi' mig lidt af dit hjerte? 

Du ku' være min ledestjerne 

Så ku' jeg være månen 

 

Jeg vil ikk' ku' love noget 

Ønsker bare, at du er min 



Ska' vi ikk' gå samme vej? 

La' os bruge natten til noget 

Jeg vil tælle hvert skridt, i takt 

Selvom vejen hjem er lang 

Jeg vil følge dit åndedrag 

Og synge dig en lille sang 

Vil du være min i nat? 

Vil du gi' mig lidt af dit hjerte? 

Jeg vil ikk' ku' love noget 

Ønsker bare, at du er min 

Ska' vi ikk' gå samme vej? 

La' os bruge natten til noget 

 

Jeg vil tælle hvert skridt i takt  

Selvom vejen hjem er lang 

Jeg vil følge dit åndedrag 

Og synge dig en lille sang 

Vil du være min i nat? 

Vil du gi' mig lidt af dit hjerte i nat? 

 

Juletræet med sin pynt 

Tekst : Mogens Lorentzen 

Melodi : Egil Harder 

1.  

Juletræet med sin pynt 

venter på, vi får begyndt. 

Aldrig har det vær’t så grønt, 

aldrig har det vær’t så kønt. 

Og fra selve himlen gled 

vist den store stjerne ned. 

2.  

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. 



3. 

Når de mange fine ting 

hænger roligt rundt omkring, 

og når alle lys er tændt, 

og her lugter brunt og brændt, 

er det som en sommerdag 

der, hvor træet kommer fra. 

5. 

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. 

 

En stjerne skinner i nat 

Musik: Tore W. Aas 

Tekst: Eyvind Skeie 

Nu i den hellige time 

Står vi i stjerneskær 

Og hører klokkerne kime 

For nu er julen her 

Englene synger højt i kor 

Synger om fred på vor jord 

Verden var aldrig helt forladt 

En stjerne skinner i nat 

En nyfødt kærlighed sover 

Nu er Guds himmel nær 

Vor lange vandring er ovre 

Stjernen er standset her 

Englene synger højt i kor 

Synger om fred på vor jord 

Verden var aldrig helt forladt 

Se, himlen ligger og hviler 

På jordens gule strå 

Vi står ved krybben og smiler 

For vi er fremme nu 



 

Her kan vi drømme om den fred 

Som vi skal eje engang 

For dette barn har himlen med 

Og jorden fyldes med sang 

 


