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Et barn blev født i Betlehem 
N. F. S. Grundtvig, 1820

1.
Et barn er født i //: Bethlehem, ://
thi glæder sig Jerusalem. 
Halleluja, halleluja! 

2.
En fattig jomfru //: sad i løn, ://
og fødte himlens kongesøn. 

10.
Ham være pris til //: evig tid, ://
for frelser bold og broder blid! 

Det kimer nu til julefest 
N. F. S. Grundtvig, 1817

1.
Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høje gæst, 
som steg til lave hytter ned 
med nytårsgaver: fryd og fred. 

19.
Kom, Jesus, vær min hyttegæst, 
hold selv i os din julefest, 
da skal med Davidsharpens klang 
dig takke højt vor nytårssang! 

Højt fra træets grønne top 
Peter Faber, 1848

1.
Højt fra træets grønne top 
stråler juleglansen, 
spillemand, spil lystigt op, 
nu begynder dansen. 
Læg nu smukt din hånd i min, 
ikke rør' ved den rosin! 
Først skal træet vises, 
siden skal det spises.

2.
Se, børnlil´, nu går det godt, 
I forstår at trave, 
lad den lille Sine blot 
få sin julegave. 
Løs kun selv det røde bånd! 
Hvor du ryster på din hånd! 
Når du strammer garnet, 
kvæler du jo barnet.

8.
Børn, nu er jeg blevet træt, 
og I får ej mere, 
moder er i køkkenet, 
nu skal hun traktere. 
Derfor får hun denne pung, 
løft engang, hvor den er tung! 
Julen varer længe, 
koster mange penge.

Dejlig er den himmel blå 
N. F. S. Grundtvig, 1853

1.
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, ://

3.
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, ://

19.
Denne stjerne lys og mild, 
som kan aldrig lede vild, 
er hans guddoms-ord det klare, 
som han os lod åbenbare 
//: til at lyse for vor fod, ://



Glade jul, dejlige jul 
B. S. Ingemann, 1850

1.
Glade jul, dejlige jul, 
engle daler ned i skjul 
Hid de flyver med paradisgrønt 
hvor de ser, hvad for Gud er kønt 
//: lønlig iblandt os de går ://

2.
Julefred, evige fred 
hellig sang med himmelsk lyd 
Det er englene, hyrderne så 
dengang Herren i krybben lå 
//: evig er englenes sang ://

4.
Salig fred, himmelsk fred 
toner julenat herned! 
Engle bringer til store og små 
bud om ham, som i krybben lå; 
//: fryd dig, hver sjæl han har frelst! ://

Sikken voldsom trængsel og alarm 
Peter Faber, 1848

1.
Sikken voldsom trængsel og alarm,
det er koldt, og man må gå sig varm. 
Lygten tændes klokken fire alt, 
det skal være aften med gevalt. 
Midt på gaden sælges træ'r og frugt,
se butikken, hvor den stråler smukt! 
Varer kan man få i tusindvis, 
tænk dem bare: under indkøbspris.
//: Pris, pris, pris, pris, pris, pris, 
tænk dem bare: under indkøbspris! ://

4.
Juleaften, o hvor er du sød, 
så skal alle folk ha' risengrød, 
æbleskiven bliver flittigt vendt, 
gåsestegen er til bag'ren sendt. 
Bonden sidder tidligt ved sit fad, 
sikken Guds velsignelse af mad, 
lænkehunden selv får dobbelt sul, 
den skal også vide, det er jul. 
//: Jul, jul, jul, jul, jul, jul, 
den skal også vide, det er jul. ://

7.
Du som skænkte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst,
dog har jeg det håb, at - før jeg dør -
du ej nægter mig en vis favør: 
Drej kun universet helt omkring, 
vend kun op og ned på alle ting, 
jorden med, thi den er falsk og hul, 
rør blot ikke ved min gamle jul. 
//: Jul, jul, jul, jul, jul, jul, 
rør blot ikke ved min gamle jul. ://

Nu det jul igen 
Gammel dansk/svensk tradition

//: Nu' det jul igen og 
nu' det jul igen 
og julen varer li' til påske :// 
//: Nej det' ikke sandt, 
nej det ikke sandt, 
for ind imellem kommer fasten. :// 


	Raunsbæk's Julesange 2011
	Revideret 25. december 2011 af Alice Raunsbæk

	Et barn blev født i Betlehem 
	N. F. S. Grundtvig, 1820
	1.
	2.
	10.

	Det kimer nu til julefest 
	N. F. S. Grundtvig, 1817
	1.
	19.

	Højt fra træets grønne top 
	Peter Faber, 1848
	1.
	2.
	8.

	Dejlig er den himmel blå 
	N. F. S. Grundtvig, 1853
	1.
	3.
	19.

	Glade jul, dejlige jul 
	B. S. Ingemann, 1850
	1.
	2.
	4.

	Sikken voldsom trængsel og alarm 
	Peter Faber, 1848
	1.
	4.
	7.

	Nu det jul igen 
	Gammel dansk/svensk tradition


