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Adeste Fideles 
Kom, alle kristne

Kom, alle kristne,
lad os sammen ile
til barnet i krybben i Betlehem.
Frem vil vi træde
for Guds Søn med glæde.
Kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede
i Betlehem!

Syng, englehære,
giver Herren ære,
at han lod sig føde i Betlehem.
Lys er oprunden,
fred på jord er kommen.
Kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede
i Betlehem!

Lov, pris og ære
skal for evigt være
vor hyldest til barnet i Betlehem.
Evigt Gud Fader
Himlens dør oplader.
Kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede,
kom, lad os ham tilbede
i Betlehem!



Auf dem wasser zu singen, D.774       Franz Schubert (1797-1828)
Nähe des geliebten, D.162
Die Sterne, D.684

Clarinet sonata #1, op.120                Johannes Brahms (1833-1897)
II. Andante un poco adagio

Une barque sur l’océan                              Maurice Ravel (1875-1937)
Jeux d’eau

* Pause *

Zwei Gesänge, op.91         Johannes Brahms (1833-1897)

Kegelstatt Trio, K498      Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
III. Rondeaux: Allegretto

Dejlig er jorden              Bernhard Severin Ingemann (1789-1862)
Børnenes Julesang
Adeste Fideles

Programme
Børnenes Julesang  
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.
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.

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.

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.

Deilig er Jorden 
Pilgrimssang

Deilig er Jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skjøn er Sjælens 
Pilgrimsgang!
Gjennem de favre
Riger paa Jorden
Gaae vi til Paradis med Sang!

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slægt skal følge Slægters Gang 
—
Aldrig forstummer
Tonen fra Himlen,
Sjælenes glade Pilgrimssang!

Englene sang den
Først for Markens Hyrder;
Skjønt fra Sjæl til Sjæl det lød:
Fred over Jorden!
Menneske! fryd Dig!
Os er en evig Frelser fød!


