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AUGUSTUS  
1 Augustus han var kejser. 

Hans hovedstad var Rom. 

Han ville tælle folket, 

besked han ønsked om, 

hvor mange undersåtter han 

bestemte over i sit land. 

 

2 Til hver sin by man rejste, 

afsted i fuld galop. 

Det gik til skattevæs’net, 

der sku’ man stille op. 

Og kontoristen fik besked 

om stilling, navn og opholdssted. 

 

 

 

REJSEN  
1 De forlader deres hjem, 

der er langt til Betlehem, 

og Maria er gravid. 

Når de frem i rette tid? 

 

2 Da de når til Betlehem, 

er der ingen plads til dem. 

Ingen seng i nogen kro – 

hvordan skal det gå de to? 

 

3 Jo, et sted er værten rar, 

siger til det unge par: 

”I min stald er kun en ko, 

så der kan I gå til ro”. 

 

 

 

HYRDER OG FÅR 
A: Hyrder på marken våger hele natten her 

og passer vores dyr. 

B: Vi er får, vi sover her på marken li’ så trygt. 

Hyrderne, de vogter så vi sover uden frygt. 

 

 

 

ENGLEKANON  
Halleluja, Guds søn er født i dag. 

Halleluj, halleluja, halleluja, halleluja,  

Gloria in excelsis Deo. 

 

 

 

DET GLADE BUD  
1 Vi har bragt jer dette glade bud: 

Barnet, som er sendt til os af Gud. 

Tegn på himlen som et stjerneskud 

bragte buddet til os alle. 

 

2 Bud om kærlighed på vores jord, 

bud om fred – og glæden bliver stor. 

Julens budskab er de skønne ord, 

som Guds søn har bragt os alle.  

1 x alle 

2 x Amilia, Helena, Maja, Astrid og Ella (3A) 

3 x alle 
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KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT  
(Amalie, Nanna, Marie og Johanne Vedel) 

1 Uh, hvad skal jeg gøre for at gøre det godt?  

Skal jeg gi’ min bamse bort og sætte håret lidt 

flot? 

(Alle) 

Er du bange for om du gør det rigtigt, 

så hør nu her, hvad der er rigtig vigtigt: 

Med kærlighed så går det aldrig galt. 

Med kærlighed så går det aldrig galt. 

Nej med kærlighed så går det aldrig galt, 

for kærligheden overvinder alt. 

 

(Amilia, Helena, Maja, Astrid og Ella (3A)) 

2 Uh, hvad skal jeg gøre for at gøre det godt?  

Skal jeg lære alt i verden indtil håret bli’r gråt? 

(Alle) 

Er du bange for om du gør det rigtigt, 

så hør nu her, hvad der er rigtigt vigtigt: 

Med kærlighed så går det aldrig galt. 

Med kærlighed så går det aldrig galt. 

Nej med kærlighed så går det aldrig galt, 

for kærligheden overvinder alt. 

 

(Amalie, Nanna, Marie og Johanne Vedel) 

3 Uh, hvad skal jeg gøre for at gøre det bedst?  

Skal jeg bruge mine penge på at holde en fest? 

(Alle) 

Er du bange for om du gør det rigtigt, 

så hør nu her, hvad der er rigtigt vigtigt: 

Med kærlighed så går det aldrig galt. 

Med kærlighed så går det aldrig galt. 

Nej med kærlighed så går det aldrig galt, 

for kærligheden overvinder alt. 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ STÅR VI HER  

 
1 Så står vi her 

fordi vi ikke kan la’ vær 

vi synger til. 

Det her er noget som vi vil. 

Vi vil synge i spirekor og danse. 

Ja vi er ikke til at standse. 

Så skal vi et skridt til højre 

et skridt til højre 

et skridt til venstre 

et skridt til venstre. 

Så hopper vi hvor vi står 

Hop, hop, hop, hop. 

 

2 Så står vi her 

fordi vi ikke kan la’ vær 

vi synger til. 

Det her er noget som vi vil. 

Vi vil synge i spirekor og danse. 

Ja vi er ikke til at standse. 

Så skal vi et skridt mod midten 

et skridt mod midten 

et skridt tilbage 

et skridt tilbage. 

Så hopper vi hvor vi står 

Hop, hop, hop, hop. 

 

3 Så står vi her 

fordi vi ikke kan la’ vær 

vi synger til. 

Det her er noget som vi vil. 

Vi vil synge i spirekor og danse. 

Ja vi er ikke til at standse. 

Så skal vi klø os i håret 

klø os i håret 

slå os på låret 

slå os på låret. 

Så hopper vi hvor vi står 

Hop, hop, hop, hop. 

 


