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Kopiark 

1
                   jul, dejlige jul,
engle dale ned i                   !
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                   , hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang.
 
3
Fred på jord, fryd på jord,
                            blandt os bor!
                 sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.

4
Salig fred, himmelsk fred
toner                            herned!
Engle bringe til store og
bud om ham, som i krybben lå,
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

15

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,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!

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.

Kender I den om Rudolf
Rudolf med den røde tud.
Han var et gammelt rensdyr
som så højst mærkværdig ud.

Alle de andre rensdyr lo
så Rudolf han blev flov
over sin røde næse
Det var ikke spor af sjov.

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 træer 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,
…

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.
Men rundt omkring står alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter:
“Vi vil så gerne ha’ lidt julegodter,”
og de danser, danser rundt i ring.

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
 
0, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!

Julesang eller julesalme?

Sæt en rød ring om de vers, der er fra en julesalme. 

Understreg de ord, der gør det til en salme.

Sæt en blå ring om de vers, der er fra en julesang.


