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M adskillige Aar har vi i marige af de Hjem, vi kommer i Be-
røring med, ofte hørt, at det føltes som et stort Savn i Juletiden,
at vore smukke, gamle Julesalmer og vore kønne, mere mu4tre

Julesange ikke findes samlet i no§et Hefte med den tilhørende
Musik for Piano og Orgel.

Dette Savn har vi søgt at afhjælpe ved vort lille Juiehæfte,
o§ det er vort Haab, at baade de gamle og nye 'Melodier og Tek-
ster maa glæde alle vore Venner i den kommende Julehøjtid og i
mangen god fremtidig Jul.

Udgircrne,

ItMDlEltolLlf)
Deilig er den Himmel blaa , . .

Deilig er Jordea.
Det kimer nu til Julefest . . . .
Den yndigste Rose er funden
Der ef nogef i Luffen......
Et Barn er født i Bethlehem. .

Glade Jul, dejlige Jul. .... . .
Her komme , Jesus, Dine smaa
Højt fra Træels grønne lop . .

Hører du Kirkeklokkeme ringe
I denne søde Juletid. . . . .. .
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Jr:lebr.rdet tll dem, der byEge.

Julen har bra§l velsi§net Bud
JtJen har Englelyd
Julemanden .
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Klmer, I Klokker
Lovet være Du, Jesus Krist.
Nu har vi Jul igen . .
Sikken voldsom Trængsel og ÅIarm.. -...
Velkommen l§en Guds E[Ele smaa.. . .. ..
Venner, sa§de Guds Engel blidt

IndunderJul.....
Vær velkommen, Herrens Aar.
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Glade Jul, deilige Jul I
Ensle dale ned i Skiul;
hld de flyve med Paradis-
grønt, h,ror de se, hvad
for Gud er kønt, løn1ig
tblandt os de gaa.

Julefryd, evige Fryd, hel-
lig Sang med himmelsk
Lydl Det er En§lene, Hyr-
derne saa, den Gang Her-
ren i Krybben laa, evig
er Englenes Sang.

Fted paa Jord, Fryd paa

Jord, Jesusbarnet blandt
os bor! Engle sjunge om
Bamet saa smukt, han
ha! Himmerigs Dør op-
lukt, salig er Englenes
Sang.

Salig Fred, himmelsk Fred
toner Julenaf her ned;
Ergle bringe til store oE
smaa Bud om ham, som
i Krybben laa; fryd did,
hver SjæI, han har frelstl
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Det kl'her nu tll Julef.st. d.r kim€r for
den hrje Gæst, soø steg rtl lsve Hytre.
oed med Nyraars{avd: Fryd oE Ered.
O, kommer med til Davids By. hvor Engle
sjun§e under Sky; O, lan{et ned paa
Marten ud, heor Hyrder hsre nyt fra Gudl
Of lad os gaå Eed still. S,nd som Hyr-
deme tll Bsmcl ind. med Gl&destaa.er
takke Gld for Miskurdhed og Naadebudl

O lc!u!, Verden vld o€ laol tll VuCg. var
dl{ do( for tn"{, for rin{<, o@ E.d Guld
tiL.dt og perle.rukken, sllkebledt.
Men Verd€ns Ær4 M.gf o( Guld fot di! er
ikkun Støv ol Muldi i Krybben lagt, I Klude
svøbt, et hirEelsk Ltv du håt Eil købr.
Velln oin Slæ1, sa. ve ou (lad. oa hold din
lul I Davtds Stad, J., pris din Gud I ollen
Stuod, m.d Uftt Sang st Hjtde.s Grundl

la, slunle hve., som sjun{e kao: Nu tændt.s
Lys I SkyggeE Land, og ret som Mldnats-
hanen §ol, bl€v rakobs Sueroe dl en soll
Nukomhån,patrla.kcB Hsab, Eed Flammc-
ord o{ Htmmeld.ab; o( Barnet ryder nu i
Van(, hvad David durkelt s.s od 3ang.
KoD, Iesus, v&r vor Hyttegest, hold setv t
os din lulefest, da sk!l med D.vldshsrp.ns
Kl.nt dl, t.tke hørt vor Nytaarssan§!
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Deilig er Jorden,
prægtiE er Guds Himmel,
skøa er Siæle[es Pilgdmsgangl
Gennem de favre
Rlger paa Jordeo
gaa vi tll Paradis med Sangl

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slægt skal følge Slægters Gang;
aldrig forstummer
Tonen fra Himlen
i Sjælens (lade Pilgdmssang.

EnElene sanll defl
først for Markens Hyrder,
skønt fua Sjæl fil Sjæl det lød:
Fred over Jordell
Menneske, fryd dtg,
os er en eviE Frelser fød!
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Julen ha( bragr vclsiEner Bud,
nu (lædes (6mle og un8e,
hvaa E.{lene sång i Verden ud.
nu olte msa Bdn sktl slun(e.
Grenen fra Llvets Tre staar skønr
med Lvs som Eu{le Psa Kvtsre,
det Ba;n, som stq (lEde. fromr o! k nt
skal oldri* den clEde nlste.

Glæd.n e. joritens Gcst I Dag
hed Hlmmelkongen den lllle,
du latrige Spurv. nyv ned f.o Ta{
mcd Duen til Iule{lldel
Dsns, Iue Ba.tr, pas Moders Sliød,
€" dejli{ Da{ er oprunden,
I Ds{ hiev vor kqe Frelser fød,
og P;.sdisveien lund.nl

Frelscm selv var Bm .om vl,
t Da{ han 16! | 3ln Vul€e,
den Tlsve, Guds Enel. Syve L
vll l.sus for G oDlulke:
Hi;Ecrl(s Kon9e bl.ndr os bor,
ho lule{læden os brlngcr,
h6n iawar hver Barn*jæl pae Jord,
o€ lover os Eollevlngcrl
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Kimer, I Klokker, ia, kimer før DaE
I det dunkle! Tindrer, I Stierner,
som EnElenes Øine kan funklel
Fred kom til Jord, Hlmmelens Fred
med Guds Ord. Æren er Guds i
det høiel

Julen er kommen med Solhverv for
Hjer{erne bangel Jul med Guds-
barnet i Svøb, undet Englenes
Sange, kommet.ha Gud, bringer
os Glædskabens Bud. Æren er
Guds t det høiel

Synger og danser oE klapper i
eders Smaahænder, Menneskebør-
rerle alle til Jorde §s Ender; født
€r i Dag Barnet til Guds Velbeha€.

Æren er Guds i del høie!
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I dode.6cle Julcfld t.r Dsr En liden Sm af Davids Rod, som Vo! fak vl vil freEbære d4 cdd- Gud etG lkke l&ntc! v.ed, det
st{ er lor@1. o{ bruee ål srD er 04 Gud rllll{e, fo. Vcrdcn3 s}rnt dcn .. Lu n rl tr(e, Ho.lånna kan vt derof vlde, ar han har
Kunst o{ FIid Guds N.ade ar Synd6q Slyld-forlod sir lyse o{ Hsllelojs sksl .ll. Ve(ne sendt sln Søn hetued lor VeF
ophoj.; v.d ham, som blcv t HiDDert€e; ddt v.r hsm svs't kllnac; Guds Ark .r komhen dens Synd at lid., Dei vo.de
Krybben la(r, vl ell sf {ansLe st tenke paå, st Verdeo skulde i voi Lcjr, tht sjun{e vl oE v'dr ot br€dt bekendr. ar Gud
Sjælhaet I A.nden os forlysre; ooderess, det ska. hsn i hans Fryd oq Scjr, men\ Hjeriet sl( sln Søn fo. os hå. s.ndr rll ram-
d in Lov rk s I hors, F.elsehiand, Hje.te; i saadar Hjerttrs KE.- kan,øre;visjuneeohdcnsøde mer, Ve oe Vaåde: hvo vllde da
saa yldt oC bredf i ålle Lånd, lt{hed han kom fll os paa Jorden Fred, .t Helvcde skal skælv€ ej være fro og tøsflg lade alt be-
at Jorden aen skal rysfel ned, af llnd.e al vor Sme{e. !€d vor Julesang at høre. ro pas Gud!. yor Ftders, Naadel

SoD Natren ald.ip e! saå so.t. O( blandes end min Frydesa,e HslleluJal vorst.id erendt, hvo
den jo for Solen svinde.. ssa med Graad oe dybe Sukke, saå vilde mcte klågel Hvo vtldc
f6@ al min Kummer bo(, naar skal dog Koraeta haarde TvanE mere (åo bfspendl, dlsse Høj-
Jcg mlg ret besinder, o( tænker mi{ aldd( Munden lukke. Nlar tidsdaeel Syne høJt I Sky, Guds
paa, hvor indc.lie Guds e(.n Hj. er sidder oesr beklemr. Xir&eflo[: Hallcl ja,nuharjeg
Søn har elskct mi( o( er mln då bliler Gledens Harpe sremt. nok, den F.yd e. uden Lllel
Brodervorden; je{ aldri€ (lem- &r den kan bedre klrnEer oe Houeluja, Hsllelujsl Cuds Søn
dcr dlsse O!d, soD klsn4 I tnusre Hjene. føle beds, hvsd cr mtn, j.{ eaar hcrfro Ded
Eneles Julekor: Nu er dc! Fred d(.ne store Frydefcst torGled€ him ril Hioociigel
P3. Jolden! har å( bdnEe.
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Dm yodl€ste Rose ct funden,
blandt sttvesle Tohe oprundeo,
vor Jesus, der dejtlgste Pode,
blmdt .yndlge M.nnesket

crc'de.
Ålf slden vi tabte deD Ære.
Guds BiUedes Frugrer ar bærc,
eå! Verdeh forvilder og dq
vi åUe i SyndeD bortdsde,

Da lod Gud en Rose opskyde,
oC Sædetr omside. frembryde,
!t rense og Eatukc forsøde
vor Slægts den fordædede

Grsde.

Ål Verden nu burde stg fryde,
Eed Salmc! 6anEloldig udbryde,
o.n Dangen har .ldrl{

fomuom€n,
at Posea I Verden et komme!.

Ak, søser de ydhysc Sreder,
i Støvct for Frelseren Eræder,
ssa fsa I vor J€sus t Tale,
thi Pose4e vokse i Dale.

Lad Ve.den hig akir{ bctage,
lad Tornede rilc os nage,
Iad Hjertet'kur daane oe briste,
qin posc jeg eld.ig lil tuistel

Fo.hærdede Tldsrl€cmytrer,
saa stive som Torne og Srøifct,
hei holde I eder san ranke
I Stoltheds lordærvede TaDkel

Mla.iesusl du stedse skal vær.
nit Soykke, ,rh Rose, mtn Ærc
de glftue Lysrer {tu døder,
oE Korc€t saa lifli( lorsoder.
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Hører du Kirkeklokt<eme dn§er
JnlcnorEe", ra Juleaorgenl
nu er dcr Tr.st for tlj.rrcsorgen;
brændcr cnd Taaren di( hed pao Kind,
frtt tør du lukke Glæde! lnd,

iå, Elædellg .Jull

Høre. du Kirkeklokke@e kime:
Julerreden, ja Julef reden,
kommen frå oven fof Bolt{ hemeden,
over dit' Llvsværk ef hihmelsk ljvælv,
Fred h€d din Gud og hed dtg selv,

,a, Elædeitg Jull

Hører du Klrkeklokk€rne ton.;
Dødetr tabre, oc Ltvet har vondet,
Påradtsh,ven ei årter funder.
Maå du end sør{e i Dødningchaven,
IulesUernen staar tændt ovet Gråver,

,å, llæd€ll{ Iull
Ho@ du Kl.keklokkcme kime:
GIæd die. talløse Menneskecrlhmel,
bån$ cr Vcren f.a .Jord tll Hlmnel,
Iordum paa lor.len.n hiemløs SIæ(r
vand.er nu undet Guds Varefælt,

ia, glædenU Jul!
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Hører du Klrkeklokkeme ftalde.
Kommer, kommer ttl HøJddsganeen,
med I To{et a( mcd i Ssneen,
roner I Himmel, det ton(. paa ,ord,
Sl8etcns det evlgc Lovsaneskor:

Vclsi{nede lul!
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Ind under lul. hvor rr dct trrsr
Snefog oB Kurde rg ko(e Ds-
ge, Slndet bøjer si{ ned ttl
sid8t. ved ikke hvor der sk,l
Modet ra{c; mindrc o( mlndre
af Dåe dd lrs€r, Hje(er i
Kulde oE Mishaåb rvscr, kod-
m€r ej Jur? kontuer eJ Jul?

Ååret. som stod v.d Sarkr.-
hans lvst mell.m Blomst'er J
Sommerd.§en, nu er det fat-
tlgt paa Sol os Glans, li{(e.
og qrgner paa Sne.ns Lå(en,
fryse. ot f.lrr sin Kr.fa er

def være, før
Iul han kommr. Kommer ei lul?
Kommer Lj Ju l?

Saadan stted Verder en Vtnfcr
hnsrd, lErgted oed Sohranq I
Hjede(rundcn, srred Drd iD
Vlnter påa fusind Aar, tænkte,
den skuldc til Vaåren vunden.
Men, da den f.lte si. Klaft
var omne, da først lod HeEen
sld Sol nedkomhe. då føEt'
kon ,ul. Da rørst kom ,ul.

MIdt udt Mø.kers oq lord.n.
Kuld', nedens ,". Sol e. s.d
at dale, stlee. VorheEca op
son Iul, bli. der Sabkrhans I
Himlens Ssl€r nerop som ,o.d
ei me. kan .aade. kodrer et
Frelsens Væld af Naade, saa
kohmer Jull Sar koem€r JulI
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Et Batn d født I BethleheE,
thl (lede ,g J.rusaleml
H.llclula, HalleluJÅl

En fatfi( Jodfru sad i Løn
orl fødte Hinlens Kongeson.
HalleluiÅ. Hall€lurai

Han laldes I €t K'Ybbe.um,
Guds gn{le sanE med Fryd dercn.
Halleluis; HalleluJ3l

Od østeN vtse ofrcd der
c;ld, Ra{el3e oq Myfta sket.
Hau€luiÅ, Hallelujal
F.rvDnden er nu al vo. Nød.
os .. I Dae en Frelser fød.
Hallelula, HaUelujal

Guds kærc Bød vl blev paa nY,
skal holde Jul I HtmaelbY.
HalleluJa. Hallelujal
Ham vtue Pris ttl evia Ttd
for E.elser bold o{ Br;de. budl
Hallelujå, HaUcluFI

Par St emetEpper lyseblaa
sksl (ladc vt ttl KLLe gaa
Hallelura. H6llelural
Guds En(le det os lære bråt
ar synge, sod dc sang I Nat
HaUeiuja, HJllelujal
Da vode En(le vi soo de,
Guds nllde Ånslgt skal vt se
Hålleluia, HalleluJs I
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D.rllt 6 den Hln6.l blas,
Lv.l d.t er ol 3. dc.PAa,
hior d. (yldne Suern.r bUEk..
hs6r d. rmll€- hvor d. vlDke
o. lr. ,ordcn op til slg.

D.t vsr mldt I lulenat,
hEr cn Stjcme €tlntcd mar.
mcn med ct d€r blev at skue
rf, rs. klar paa Hlblens Bue
iom en lillc Srje.nesol.

Nss. den Suene lys oe bud
stc lod 3e ved Mldn8tslld,
va"r der Ssq. fro {smle Dage,
år en Kon{. uden MaEe
skuld€ fødes paa vor ,o.d.

Vis€ Mænd fra østerland
d!o{ i Vetden ud Psa Ståqd
for den Kon(e at optede,
for den Konce at tilbede,
som var fødi t ssnme Stund.

Dc hatu llrdt i Davlds HJea,
de hdm f&dt t BefhleheD,
udcn €pl. o( Kon§etrone,
der ku; sad en fattlq Kone,
vug€ed Barner t 3tt Skød.

Sdernen ledte vise Mmd
irl u.r H.n. R.irrur hm:
vl ha. oE en Ledestje.ne,
o( nsar vi den folge Ecrne,
komme vr tll Jesus Krlst.
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Delde Stiernc lys oe mitd.
som kafl aldri€ lede vild,
er h.ns Guddomsord det kl"rc.
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VELP<@MMEN IGEhU
Me{odien findes i Folkehøjskolens Meloditrog Nr.77 B

Velto0metr i{en, Guds Enq,e smas,
fra h.je Himmtlsole,
med dejll(e Solskinsklæde" paa,
t lordens Sky€ledalel
Trcds ltltnlrende Frost €odt Aa. I spås
for Fugl og Sed I Dvale!

Vel Dadf uDder Sky paa Ktrkesfl,
påd Sne ved Midnatstidel
Udbære vor Jul eJ nælne I,
deryaa t6! nok vi llde;
o, dander dog eJ vor Dør forbi,
os voldd e, der Kvtdel

Med venli{e øjne himmelblsa,
I Vug€er og I Se'§e,
vi Pusllnger har i hve. rn V/rå,
soo Blodsrer qro i En(e;
o, synger for dem, sotu Lælker slaa,
son hørt de har eJ læn€el

Saa d!ømne de sødt on Befblehem,
oe er det end forbloBDer,
de d.ømme doe sandr om Barnets Hjcm,
son lsa i l<ruhh.n'mmcr!
de d.ømme, ae l€ge Jdl hed defr.
hvls Sang de hsr fomumbet.

Da v8sgoc de hlldt I Mo.eenq.y
o{ tælle m€r el Tttuer,
då hørc v, Julesan€ påa ny,
son siq med Hlertet rlmer,
då klin{er def sdt i højen Sky,
nå8r ]uleklokken kltuer,

D. våndre Guds Engle op oE ned
påa PsalEens Tonesrlge,
do byder vo. He(e selv Guds Fred
tll dem, den efrcrhlee,
d. a6bner sie Himrens Borg.led,
d3 kohDer et Guds RI{el

JULEN F{AR ENGLELVD
Melodien findes i Bielefetdts Koratbog,

Julcn hsr E
!.yd

os bamxg p.i Gud Fad€!

vl ve t Nød sæ læn(e,
dog hørtc h8n vo! Bøn,
hu v€d, hvortll vl træn(.,
vor Frelse! blev Guds Søn;
thl vll vi slle sjuoge
b.d Hie.te oq Bed Tur{e

Ret t en saltd Ttd

til lcvende og døde

de Ord. der Ior saa vide

om ham, son to{ vor Kvlde
o€ eov os F.yd i{en,
§rk o.d fo. os i Dødeo,
son Sol I Åften.øden,
og stod i Morg.n€ry

Sorg er ttl GIæde vendr,

Voi Glede skal hvet Tud(e

syog med Guds En(leska.e
Daa Iesu tødselsdao
om Fred, ttods Nøi[ o{ Fore,
Gud !åders V.lbehs{;
som vil al Sor{eo lcilde
til Glæde udcd Ende.
bær os paa BdmeYis



r r r
7+-J-+-L

,,9f

Lovet være dn, .lesus Krist,
at du Meoneskc vordcd esr,
født !f en Jomfru red oe skær,
gladelrd htlsr .f Himlers HErr

O, Gud ske Lovl

Veden {åar I dlt Ledebsand,
dlg doE svøbff ea Kvindcs Hsand;
du er den store. som mæ,ter alt.
blev dog paå Skød Bamlille kåldt.

O, Gud ske LoYl

Dn. Gud Faders erb..rn€ Søn,
Msnd i Lys, men dog Gud 1 Løn,
undedlE klædt' i Kød og Blod,
kom paa vor Brøst at raåde Bod.

O, Gud ske Lovl

Iltmlens Lys koo i dlg itl Jord,
skinne. t' ny oplysnin€ sror;
lodt kan vt nu ved Nafrerid
k€lde som Børn vor Fader biidl

O, Gud ske Lovl

FaftrE koh du frl Jotden ned,
adlede Åmod oE Usselhed,
f.«i{ du (jorde di{ mcd Flld,
lige bla vt tll .vlg Ttdl

O, Gud ske Lov,

Konntrg er du bhnd( Konger bedsr;
Aanderc Konge blev Sføvets Gæsf.
føret os op fra Skygg.dal
hjen tll sin lyse Kon€esall

O, Gud ske Lov,

VÆR VELP<@MMENU, F{ERREhSS AAR
Melodien findes i Folkehøjskolens Metodibog Nr.64.

Ver velkotuden, Hefuens Aar,
oC velkommen h€r hid! Jul.-
Dat, da vor Herre blev Iød, d3
tændte si{ Lyset' i M.rkets
Skød. Vclkoomen Nytssr o!

Vær lelkonmen, Her.e.s Aar,
o{ velkommen h* hldl Paashe-
norEen, da HeEen opstod, da
Livsrræet fæsfed i Grsv€n Pod.
Velkoooen Nytas. o! velkom'

Vær velkomme., H€r.e.s Å6r.
o€ velkonmetr her htdl Ptnse-
da(, & Guds Aand hom he.ned,
da nedsre§ Guds Kr6ft tll vor
Skrøbelithed. Velkommen N,1-
arr oE velkormen herl

Væ! vetkomEen, H€tens Aar,
o€ velkonmen herhldl Hertens
Åar n€d vor Guds Velbehag
tru brlnEer os Glæde hve. Ha-
rens Dag. V.lkommen Nyfaar
og velkonncn h€rl

15
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Hlmnclklehed o€ Enelesmg, den €av os
Gud Ecd Frcden, Efi€rskin de o{ Eftep
klarg har fulrdt t Kdst nhcden, hvor Aahd
har Mæ1., og San€ hår Væld, hvor øja€
tindre hv.r Julckvæld.

Kirkel d! c vort &.rhl,.l'.r', ,tI nlr! {r(n
.ler indr, eft.. sdh (n,l rr irrll irl ,1.n,,
sk.l dercs Ir(ls.r lindr orl )rIlltr r
Evangeliu» t Ilji,n kr '(n'r\ 
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Ven,e.] sa€de Guds En€el blidf: Hvorfoi
er nu I bange? Kildevæld krn er Budskab
bit til lutt.r Frydesan(e; thi har, som Jo!-
dcn 64 sjelcglad, er lødt tll Vcrden I Da-
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Jesus K.lstus, den Davtds Søn, voi Frelscr
fra al Fare, født er hao, liggd svøbt i Lon
I Krybben, tag det Varel Fh HiDlen h6jt
koinner Julebud, nu Ære vætc al Nas(lcns
Gudl
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Vi løbe dig med Sarg
imod og kysse Støvet for
din Fod; o salig Stund, o
klare Nat, da du blev
født, vor Sjæleskaf!

Velkommen fra din Him-
melsal fil denne Verdens
Jammerdal, hvor man dig
intet andet bød end Stald
og Krybbe, Kors og Dødl

Men Jesus, ak, hvor gaar
det til, at dog saa faa be-
tænke vil den ilderlige
Kærlighed, som drog diE
til os arme nedl

O, dra§ os smaa dog til
dig hen, vor søde, fromme
Sjæleven, at hver af os
saa iflderlill i Troen nraa
omfavne digl

Lad Verden ej med al
sin Magt os rokke fra vor
Daabes Pagt, men giv at
al vor Lænssel maa til
dig, fil dig alene staal

Saa skal def ske, at vi
engang blandt alle Hel-
gens Frydesang i Himlens
søde Paradis skal prise
dig paa Englevis.

Her staar vi nu i Flok og
Rad om dig, vort skønne
Hiertebladl ak hiælp, af
vi og alle maa i Himlen
for din Trone staal

0 I
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Her komme, Jesus, dine
smaa, til dig i Bethlehem
af gaa; oplys enhver i
Siæl og Sind at finde
Veien til dig ind!
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Der er noliet i Luften, ieg
ved ikke hvad, sonr For-
aar, skønt Skoven har
misfef hvert Blad. Der er
nogef i Luffen, som Ro-
serfles Duffen, som Fug-
lenes Fryd, skønt Rosea
er falmet o€ FuElen er
draEen mod Syd.

Der er noget i Luften, som
gør mig saa glad, som
frisker mit Hjerte i Ung-
dommens Bad. Der er no-
gct herinde, et straalende
Minde med Kærter oE
Sang om ]ulen derhjem-
me, derhjemme hos Mo-
der en Gan!.

Der er noEet I Luften, et
Barndommens Bud, som
lyser imod mig som Stier-
nen fra Gud; som leder
mig sfille fil Frelseren lille
med Barndommens Fryd,
skønt Barndommen flyS-
ted' som FuElea, der rei-
ste mod Syd,

O kom til os alle, Du Høi-
Iidens Drot, om Lokken
er gyldefl, om Haaret er
§raat, udbred dtne Hæn-
der, mens Lysene bræn-
der, oE skænk os din
Fred, tht evig, ,a evig er
Glæden, naar du føl§er
med,

@[ DGff],mR
Metodlen flndes I Fotkehø,skolens Melodlbog Nr. 68 AI

I

Julebudet til dem, der bydde
her i Mørket og Dødens Skygge,
det er det Lys, som, aldrig slukt,
iåCer det stigeqde Mulm paa Flugt,
aabner Udsi(ten lra det lave,
{røster mindelig mellem Grave.

]ulebudet i Vintrens Vaa[d€,
det er Gudladers varme Aande,
Menneskefaldet til Frelse vendt,
Menneskefs Ådel paa ny erkendt,
Hierfets Ref til at kæmpe o€ vinde
evig slaaef fast trods hver en Fjende.

Julebud under Storm oE Torden
melder og giver Fred paa Jorden,
Fred til at sfride vor Strld med Mod,
Fred fil at vente paa Enden dod,
højt under Medbør o! dybf i Sorgen,
Fred for baade i Dag og i Morgen.

Julebudet til dem, der græde,
det er Vældet til evig Glæde.
Glæd dig da kun, hver Menaeskesiæl,
stinger end Ormen endnu din Hæll
Favn kun trøstig, hvad Gud har €ivet
løft dit Hoved, og tak for Ltvett

1B

Melodien findes i ,,Muslk for AIe", 1, Bind, slde't32,
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Vor Mor, hun bager Kleiner,
der dufter I vort Hus
af Enebær o§ Granens friske

Grene;
vi fejer alle Vegne,
i Gaarden s{rør vi Glus,
imens vi alle fænker paa def ene.

Vi samles, smaa og slore,
saa iær som vi kan bedst,
i Dag er alle, rig og faftig, ltge.
OE Midnafsstiærnen tændes -vi ve[te! paa en Gæst
mens Solen gaar mod Lysefs

stoie Rige.

Saa kommer Julemanden,
!'l kan ham lkke se,
han skrider frem i€ennem lulrte

Døre,
han spreder Smtl og Glæde
saa blldt som Julesne
og Eaar saa 9st, at ingen kan

ham høre.

Æ:ryå

ffi :: ---+ai
, J!J tJ

t-171

,l_:: , t?rZt

19

t f



7

s@

,d , r
I

Ir -
l I -1.----

h

Hørt fra Træets grønne Top
skaaler Jul€glansen.
Spillemand, spil lystigf op,

ru begynde! DaDsenl
Læg nu smukt dtn Haand i min,
ikke rør ved den Rosinl

Førsf maa Træet vises,
siden skal der spises.
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Se, Børnlll, nu llsar det Codt,
I fors(aar at travc,
lsd der llllc Stoc blot
f.i rln ,ulcdtvc.
Lor kun rclv dct røde Baand,
hvor du ryst€r paa din Haandl
Nrar du rtrammcr Game!
kvælcr du Jo Baraetl

Pci.r h.r dcn Gren saa kær,
hvorpra Trommea hænger,
hvcr Gan6 han den kommer nær,
vll h.n lkLe længe.
Hvld du onrker, skal du faa,
n..r ,c, blo( tør stole pa&
.l du c, vll tromme,
tar mln Ssoe €r omme.

Ålna hun har ingen Ro,
før hun faar sin Pakke:
Fire ÅIeD Merino
til en Moterfrakke.
Barnl du bli'er mig altfor dyr,
men da du saa ptopert syr,
spar€r vl det atter,
ikke sandt, min Datter?

Denne Fane ny og god
giver ieg til Hendrth
du er stærk, og du har Mod.
du skal være Fændrik.
Hvor han svinger Faaea kækt,
Børn, I skylder ham Respekt,
vld, det er en Ære:
Dalrnebrof at bærel

O, hvor den er blød og rar,
sikker deillE Hu€,
den skal sikre Bedstefar
imod Frost og Snuel
Lotte hun kan være stolt,
tænk Jer, hun har Gamef hold!
def kan Hanne ikke,
hun kan bare strikke.

Bøml nu er ieg bleven træf,
og I faar ei mere.
Moder er i Køkkenet,
nu skal hun traktere.
Derfor faar hun den[e Pung,
løft engan€, hvor den €r tungl
Julen varer længe,
koster mange Pengel
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vi Jur r€en. os nq h& vr JUI rsen, o{ Jul€n vster rndor paask . s!. hlt vt p!.sk. r€*, 
"d å:"",H l,":#ilk;,if iJ,"Xqvl Jul iren, og nu h& vr Jul tdca, oE Jul.! v". hdul pss.Le. Der v& nu ltke saodr, og det va. au ikkc slndr, fo!
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Sikken voldsom Trængsel og Alarm,
det er koldt, o( man maa daa si€

varm,
Lygten fæodes Klokken fire alt,
det skal være Aften med Gevalt.
Mtdt paa Gaden sælges Træer

og Fru€f,
se Butikken, hvor den straaler

smukt-
Varer kan man faa i tusindvis,
tsenk Dem bare uader Indkøbspris.

Pyotet smukt af ea usynlig Haand,
sraar nu Træet der med Lys o§

Baand;
Døren aabnes, og man strømmerlnd,
Kredsen sluftes med begeistret

Sind.
Bømene, de hoppq rask af Sted,
Bedstefader, han er o{saa med.
Lad os fage Del i deres Sang,
Brødre, vi var oEsaa Børn

engang-

Naar man ikke er en doven Krop,
s{aar man Julemorgen {idligt op,
Klokken kimer, Gaden er saa glaf,
Kirkeo lyser i den stille Naf.
Indenfor er Sang og festli€ Fred,
og man føler sig saa vel derved,
allerhelst naar Præk'nen ikke dur,
thi saa faar mdrl sig en lille Lur.

Op ad Dagen Eaar man Byeo
rundt,

trækker Vejret lidf, de{ er saa
sundt.

Alle Folk er t den nye Slads,
mel) om Aftnen er der ffnt Kalas;
Gud velsigne den, sorn først

opfandt
def at.lege Jul og give Pant,
utrge Pider, lad os lege Skjul,
giv mig kun et Kys, det er io Jul.

Haandværksmanden han maa
holde her,

Kuns{neren har ogsaa sit Besvær,
o€ hans Værker spredes vidt

omkdrg,
fakket være Hornemann og Bing!
Man af Kunskabsvæsnet daglig ser,
at Poeferne bli'r fler og fler:
Selv min lille bly forfrosne Fugl
kvidrer lrled i DaE, for det er )ul.

Juleaften o, hvor er du sød,
saa skal alle Folk ha' Pisengrød,
Æbleskiven bliver flittigt vendf,
Gaasestegen er til Bag'ren sendt.
Bonden sidder tidlidt ved stl Fad,
sikken Guds Velsignelse aI Mad.
Lænkehunden selv faar dobbelt

Sul,
den skal ogsaa vide, det er Jul.

Du, som skænkle os den skønne
Fest,

hvad der baader os, det ved du
bedsI,

dog ieg har det Haab, at før ieg
d.ør,

du ei næEter mig en vis Favør,
drej kun Universet helt omkring,
vend kun op og ned paa alle Ting,
Jorden med, thi dea er falsk

og hul,
rør blot lkke ved min gatnle J"ul.
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