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Velkomst v. Lyngsoddekoret: 
Nissernes vagtparade 
 
Lyngsoddekoret: 
Engle fra Guds høje himmel 
Glæden hun er født i dag 
Blomstre som en rosengård 
 
 
Fællessalme: 
Julen har bragt velsignet bud 
Melodi: C.E.F. Weyse 1841 
Tekst: B.S. Ingemann 1839. 
 
1 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. 
 
2 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. 
 
3 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. 

 
 
 
Lyngsoddekoret: 
Joy to the world 
Away in a manger 
Jul, jul strålende jul 
 
 
Fællessalme: 
Glade jul, dejlige jul 
Melodi: Franz Gruber 1818 
Tekst: B.S. Ingemann 1850 og 1852. 
 
1 Glade jul, dejlige jul, 
engle dale ned i skjul! 
Hid de flyve med Paradis-grønt, 
hvor de se, hvad for Gud er kønt, 
lønlig iblandt os de gå. 
 
2 Julefryd, evige fryd, 
hellig sang med himmelsk lyd! 
Det er englene, hyrderne så, 
dengang Herren i krybben lå, 
evig er englenes sang. 
 
3 Fred på jord, fryd på jord, 
Jesusbarnet blandt os bor! 
Engle sjunge om barnet så smukt, 
han har Himmerigs dør oplukt, 
salig er englenes sang. 
 
4 Salig fred, himmelsk fred 
toner julenat herned! 
Engle bringe til store og små 
bud om ham, som i krybben lå, 
fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 
 
 
 



 
Lyngsoddekoret: 
Der er ingenting i verden 
Det er hvidt herude 
En rose så jeg skyde 
Velkommen igen Guds engle små 
 
 
Fællessalme: 
Hør, hvor englesangen toner 
Melodi: Felix Mendelssohn-Bartholdy 1840 
Tekst: Charles Wesley 1739. Dansk 1981. 

Henrik E. Frederiksen 1993. 
 
 
1 Hør, hvor englesangen toner: 
Hil dig, konge, født i dag, 
verdens frelser og forsoner, 
fred til jord, Guds velbehag! 
Vore røster vil vi føje 
til triumfen fra det høje, 
juble skal vi glad med dem: 
Krist er født i Betlehem, 
Ære være Herren Gud 
for et saligt glædesbud. 
 
2 Kristus fra de høje himle, 
Kristus, Gud i evighed! 
Hjertet bæver, vi må svimle: 
Gud til os på jord steg ned. 
Skaberen som os sig klæder, 
engle nu med os sig glæder, 
syng med fryd hver bange sjæl: 
Kristus, vor Immanuel. 
Ære være Herren Gud 
for et saligt glædesbud. 
 
3 Hil dig, du, som fred os bringer, 
retfærdssol med lys og vår. 
Under dine stærke vinger 
liv og lægedom vi får. 
Du forlod din høje trone, 
gav os livets gyldne krone, 
byder sønderknuste ly, 
giver lys og håb på ny. 
Ære være Herren Gud 
for et saligt glædesbud. 
 

 
 
4 Hilset vær, du svar på længsel! 
Skab i os dit ringe bo. 
Opluk vore hjerters fængsel, 
bo i os, og giv os tro. 
Hør, hvor herligt Himmel-sangen 
toner hist på hyrdevangen: 
Ære være Herren Gud 
for et saligt glædesbud. 
Ære være Herren Gud 
for et saligt glædesbud. 
 
 
Lyngsoddekoret: 
Nu tændes tusind julelys 
Juletræet med sin pynt 
Decembersang 
En stjerne skinner i nat 
 
 
Fællessalme: 
Dejlig er jorden 
Melodi: Schlesisk 18. årh. 
 
1 Dejlig er jorden! 
Prægtig er Guds Himmel! 
Skøn er sjælenes pilgrimsgang! 
Gennem de favre 
riger på jorden 
går vi til Paradis med sang. 
 
2 Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slægt skal følge slægters gang; 
aldrig forstummer 
tonen fra Himlen 
i sjælens glade pilgrimssang. 
 
3 Englene sang den 
først for markens hyrder; 
skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! 
Menneske, fryd dig, 
os er en evig frelser fød! 


