
Julen 2020


Vi har herunder samlet det, som vi mener kan høre til juleaftensdag. I denne tid, hvor vi 
ikke må samles, opfordrer vi så i stedet til, at I kan holde en smule hjemmekirke. Det kan 
man nemlig godt. Og alt, hvad I skal bruge, finder I herunder. Lige til at printe ud.


I finder juleevangeliet, som I kan læse højt. I finder tre julesalmer, som I kan synge. Vi har 
også Fadervor med, som I kan sige i kor. Og så velsignelsen, som er god at få og god at 
give. Den kan læses op for eksempel af den ældste blandt jer i dag. Til sidst også en bøn, 
som I kan bede sammen. Een læser op, og resten kan gerne folde deres hænder imens.


Kan man ikke komme på melodien til salmerne, så kan man finde dem på YouTube, og 
synge efter dér. 


Rækkefølgen kunne gerne være: 


1. Syng ‘Glade jul, dejlige jul’

2. Læs juleevangeliet

3. Læs bønnen

4. Syng ‘Et barn er født i Bethlehem’

5. Læs Fadervor og Velsignelsen

6. Syng ‘Dejlig er jorden’


Med de bedste ønsker om en glædelig jul.


Sognepræsterne Bente Madsen & Mads Juul Munch






Glade jul, dejlige jul 

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!


Danmark B.S. Ingemann 1850 og 1852 



Læs højt juleevangeliet: 

Juleevangeliet, Lukasevangeliet, kapitel 2 


Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde 
folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien.

Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen 
Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids 
hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et 
barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, 
og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.  

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres 
hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev 
grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være 
for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette 
er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der 
sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:  Ære være Gud i 
det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!  

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til 
hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt 
os.«

De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. 
Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, 
der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse 
ord i sit hjerte og grundede over dem.

Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, 
sådan som det var blevet sagt til dem. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik 
han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. 
Amen.




Læs julebønnen: 

Kære Gud og krybbebarn


Så nåede vi frem. Det er jul, og vi fejrer at det umulige er sket. Det bedste, ingen kunne 
forestille sig!


Du blev født i vores verden, hvor det meste kan regnes ud og tilfældighed råder for 
resten. Barnet i krybben og stjernen på himlen viser os, at sandheden er meget større end 
det, vi går og regner ud og regner med.


Det er ikke kun en smuk historie, den om hyrder, engle og barnet i stalden. Det er sandt. 
Det skete i de dage. Du kom til os. Du er hos os. I virkeligheden. 


For det er dig, krybbebarn, som er nået frem. Du kom for at tage bekymringerne fra os. 
Du kom for at aflyse regnskaberne og give os styrke til at bære det, vi skal bære.


Lille barn, din kærlighed er stærkere en al ondskab og død i verden. Dit lys skinner i vores 
mørke, og mørket får aldrig bugt med det. Det skal aldrig slukkes, og vi skal aldrig være 
alene mere. 


Nu beder vi dig. Giv os din fred. Giv os dit mod. Lær os at give din kærlighed videre.


Så vil vi løfte hovedet, tænde lys i mørket og glæde hinanden. For nu er det jul!


Himmerigs konge blandt os bor, 
han juleglæden os bringer; 
han favner hver barnesjæl på jord, 
og lover os englevinger. 

Amen




Et barn er født i Betlehem 

1 Et barn er født i Betlehem,

thi glæde sig Jerusalem!

Halleluja, halleluja!


2 En fattig jomfru sad i løn

og fødte Himlens kongesøn.

Halleluja, halleluja!


3 Han lagdes i et krybberum,

Guds engle sang med fryd derom:

Halleluja, halleluja!


4 Og Østens vise ofred der

guld, røgelse og myrra skær.

Halleluja, halleluja!


5 Forvunden er nu al vor nød,

os er i dag en frelser fød.

Halleluja, halleluja!


6 Guds kære børn vi blev på ny,

skal holde jul i Himmel-by.

Halleluja, halleluja!


7 På stjernetæpper lyseblå

skal glade vi til kirke gå.

Halleluja, halleluja!


8 Guds engle der os lære brat

at synge, som de sang i nat:

Halleluja, halleluja!


9 Da vorde engle vi som de,

Guds milde ansigt skal vi se.

Halleluja, halleluja!


10 Ham være pris til evig tid

for frelser bold og broder blid!

Halleluja, halleluja!


N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845 



Fadervor læses højt, og de, som kender den kan sige med. 


‘Fadervor, du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn, komme dit rige, 

ske din vilje som i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke i fristelse, 
men fri os fra det onde. 

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 

Amen.’


Velsignelsen siges af een person, som imens kigger de andre i øjnene.


‘Herren velsigne dig og bevare dig

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig


Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.’ 



Dejlig er jorden 

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!


Danmark B.S. Ingemann 1850 


