
 
O Tannenbaum 

 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,  

Nein, auch im Winter, wenn es schneit.  
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Wie treu sind deine Blätter! 

 

 

 

 
 
 

SIDEMAND 
 

Giv din sidemand et julekram 

 
Ho, Ho, Ho 

 
Råb højt! 

 
Ho, Ho, ho! 

 
 

GLÆDELIG JUL 
 

Råb Højt! 
GLÆDELIG JUL !  



 
 

Velkommen igen, Guds engle små  
 

Velkommen igen, Guds engle små, 
fra høje himmelsale, 

med dejlige solskinsklæder på,  
i jordens skyggedale! 

 

 

 

 
Vinterbyøster 

 
Vinterbyøster, ja Vinterbyøster – 

det er dér jeg er post. 
I regn og slud, i sne og frost 

skal posten ud, når man er post 
og ikke en kryster 
i Vinterbyøster – 

det er dér jeg er post.  

 
En Rose så jeg skyde 

 
En rose så jeg skyde 

op af den frosne jord, 
alt som os fordum spåde 

profetens trøsteord. 
Den rose spired frem 

midt i den kolde vinter 
om nat ved Bethlehem.  

 
Vær velkommen, Herrens år 

 
Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 
Sandheds Gud, lad dit hellige ord 

oplive, oplyse det høje Nord! 
Velkommen, nytår, og velkommen her!  



 
Mary's Boy Child 

 
Long time ago in Bethlehem, 

So the Holy Bible say, 
Mary’s boy child, Jesus Christ, 
Was born on Christmas day, 

Hark, now hear the angels sing, 
A newborn King today, 

And man will live forevermore, 
Because of Christmas day. 

 

 

 

 
Der bor en lille nissemand 

 
Der bor en lille nissemand 

på loftets mørke rum, bummelum. 
Der bor en lille nissemand 

på loftets mørke rum. 
Han stamper rundt, han tramper rundt, 

han spiser grød, for det er sundt. 
Der bor en lille nissemand 

på loftets mørke rum.  

 
Jul i Gammelby 

 
Velkommen til den gamle by 

med børn som her går rundt påny 
i fløjl og rynket bluse. 

Vor egen fortid her vi har, 
her leved’ oldemor og -far, 
og hver dag på besøg vi ta’r  

i deres gamle huse.  

 
 

Fire strømper uden fod 
 

Fire strømper uden fod, 
en tomat så rød som blod 

og en gammel gulerod 
ka’ du få for en krone.  



 
 
 

Skal vi klippe vore julehjerter sammen 
 

Skal vi klippe vore julehjerter sammen? 
Jeg vil tro, at de bli’r bedst, når man er to.  

 

 

 

 
Sneflokke kommer vrimlende 

 

Sneflokke kommer vrimlende  

hen over diger trimlende,  

det knyger ud af himlene,  

det sluger hegn og gård,  

det ryger ind ad sprækkerne  

til pølserne på rækkerne,  

og fårene ved hækkerne  

får blink i pelsens hår. 

 
Til julebal i Nisseland 

 
Sikke mange klokken slår -  

tretten slag - tiden går 
Gæt engeng min lille ven,  

hvor vi nu skal hen. 
Til julebal - til julebal i Nisseland. 
På med vanten, så suser vi afsted. 

 
Søren Banjomus 

 
Skillema-dinke-dinke-du,  

skillema-dinke-du 
hør på Søren Banjomus,  
han spiller nemlig nu. 

Skillema-dinke-dinke-du,  
skillema-dinke-du 

kom og syng og dans med os,  
det syns vi, at I sku 



 
 

Rockin’ Around The Christmas Tree  
 

Rockin` around the Christmas tree 
At the Christmas party house  

Mistletoe hung where you can see 
Every couple tries to stop  

 

 

 

 
 

Rudolf med den røde tud 
 

Kender I den om Rudolf 
Rudolf med den røde tud. 

Han var et gammelt rensdyr 
om så højst mærkværdig ud.  

 
 

Sikken voldsom trængsel og alarm 
 

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. 

 
 

Santa Lucia 
 

Nu bæres lyset frem 
stolt på din krone 

rundt om i hus og hjem 
sangen skal tone  



 
Nu Har Vi Jul Igen 

 
Nu har vi altså jul igen, det lader sig ikke skjule   

og vi er vældig med på den,  
vi snakker kun om jule, 

om julesne og julegran og julelys og gaver,  
og julefest og julemad og julestads vi laver.  

Ja, hvor man end sig vender hen,  
så er det jul og jul igen 

og jul og jul og jul og jul og jul igen.   

 

 

 

 
 

Når du ser et stjerneskud 
 

Når du ser et stjerneskud 
lad dit ønske flyve ud, 

da vil alle stjerners herre 
høre dig. 

 
 

Rap Jul (Shu-bi-dua) 
 

Se julen fra en ands synspunkt 
(duh-ah-uh) 

den er sgu ikke særlig skæg 
bare ned med svesken og op på disken 

så har jeg lagt mit sidste æg  

 
 

På loftet sidder nissen med sin julegrød 
 

På loftet sidder nissen med sin julegrød,  
sin julegrød, så god og sød, 

han nikker, og han spiser, og han er så glad 
for julegrød er hans bedste mad.  



 
Juletræet med sin pynt 

 
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.  

 

 

 

 
 

Den himmelblå (Shu-bi-dua) 
 

Se, der' den nye julemand  
mon han har klejner med  

han vinker til os fra sin rensdyrsspand 
mens han flyver afsted.  

 
Nu' det jul igen 

 
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  

 
 

Last Christmas (Wham) 
 

Last Christmas, I gave you my heart  
But the very next day you gave it away  

This year, to save me from tears  
I'll give it to someone special  



 
Jul Det’ Cool – MC Einar 

 
Det' jul, det' cool,  

det' nu man hygger sig bedst 
Det' julebal i Nisseland, familiernes fest 

Med fornøjet glimt i øjet,  
trækker folk i vintertøjet 

Til den årlige folkevandring  
op og ned ad Strøget 

 

 

 

 
 

Jul I Angora 
 

Nu' det jul i Angora 
Så skal vi fandme ud og score 

Nej, det skal vi ik' -  
Vi skal danse om et træ 

 
 

Jesus og Josefine 
 

Jesus og Josefine 
hjemløse hjertepine 

Jesus får Josefine 
til at tro på mirakler  

når hun vakler 

 
 

Julen har bragt velsignet bud 
 

Julen har bragt velsignet bud. 
Nu glædes gamle og unge: 

Hvad englene sang i verden ud, 
nu alle små børn skal sjunge.  



 
Højt fra træets grønne top 

 
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.  

 

 

 

 
 

I denne søde juletid 
 

I denne søde juletid 
tør man sig ret fornøje 

og bruge al sin kunst og flid,  
Guds nåde at ophøje,  

 
Jeg så Julemanden kysse mor 

 
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. 

 
I en kælder sort som kul 

 
I en kælder sort som kul 

allerdybest nede, 
var et prægtigt musehul 

og en muserede. 
Skønt de levede lidt småt, 
havde musene det godt; 
de gik rundt og gnasked, 

og blev aldrig vasked.  



 
 

En lille nisse rejste 
 

En lille nisse rejste 
med ekstrapost fra land til land, 

hans agt det var at hilse 
på verdens største mand.  

 

 

 

 
 

Et barn er født i Betlehem 
 

Et barn er født i Betlehem, 
Betlehem 

thi glæde sig Jerusalem! 
Halleluja, halleluja! 

 
Glade jul, dejlige jul 

 
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, 

- lønlig iblandt os de går! 

 
 

Fra alle os til alle jer 
 

Fra alle os til alle jer 
En glædelig jul vi ønsker 

Vi håber på at i må få 
de rare ting i ønsker  



 
 

Det er risengrød 
 

Det er risengrød (smask, smask, smask),  
der gør næsen rød (smask, smask, smask),  

og kanel blir strøed, 
det gør skorpen sprød. 

Grød skal være blød og ikke tør.  

 

 

 

 
 

Det kimer nu til julefest  
 

Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høje gæst, 
som steg til lave hytter ned 

med nytårsgaver: fryd og fred.  

 
Do They Know It’s Christmas (Band Aid)  

 
It's Christmas time,  

and there's no need to be afraid  
At Christmas time,  

we let in light and banish shade 
And in our world of plenty,  
we can spread a smile of joy 

Throw your arms around the world 
At Christmas time  

 
 

White Christmas  
 

I'm dreaming of a white Christmas  
Just like the ones I used to know  

Where the treetops glisten and children listen 
To hear sleigh bells in the snow…   



 
 

We Wish You A Merry Christmas  
 

We wish you a Merry Christmas  
We wish you a Merry Christmas  
We wish you a Merry Christmas  

And a happy New Year.…  

 

 

 

 
 

Bjældeklang 
 

Bjældeklang, bjældeklang over vej og sti  
kan man høre vintervejrets kendingsmelodi.  

Bjældeklang, bjældeklang gennem mark og skov  
farer vi på kanetur og ih, hvor er det sjov.   

 
Dejlig er Jorden 

 
Dejlig er jorden! 

Prægtig er Guds Himmel! 
Skøn er sjælenes pilgrimsgang! 

Gennem de favre 
riger på jorden 

går vi til Paradis med sang.  

 
Dejlig er den himmel blå 

 
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.  


