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Børnejulekoncert  
med Sønderjyllands Symfoniorkester 

i Wikinghalle 

Alter Kirchenweg 38, Hanved  

Torsdag den 7.december 2017 kl 19:00 
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Nr 1. Orkestret spiller – R. Strauß: „Also sprach Zarathustra“ 

Nr 2. Til juleball i Nisseland 

Sikke mange klokken slår. Tretten slag, tiden går. 

Gæt engang, min lille ven, hvor vi nu skal hen: 

Til julebal, til julebal i Nisseland! 

På med vanten, så suser vi afsted. 

Nej, vent nu lidt, du sjove, lille nissemand, 

elefanten, den må jeg da ha´ med. 

På alle veje strømmer den glade nisseflok. 

Jeg tror, at jeg drømmer. Nej, det er rigtig nok! 

I nat vi skal til jule, jule, jule, jule, julebal, 

der er gilde i nissekongens hal. 

 

Her er risengrød fra fad, bare spis dejlig mad! 

Tag en smørklat på din ske, drys med julesne: 

Til julebal, til julebal i Nisseland! 

Ih, du milde, nu danser de ballet. 

Jeg laver spjæt så godt som nogen nisse kan. 

Hvis jeg ville, så fløj jeg li´så let! 

Vi danser hele natten og laver hurlumhej, 

vi blæser på katten, så render den sin vej. 

Spil op musik, til jule, jule, jule, jule, julemik 

nissehuen, den passer på en prik. 

 

Der er no´en som ikke vil,tro der er, nisser til. 

Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem: 

I går var jeg til julebal i Nisseland! 

Åh, vi laved´en masse nisseskæg! 

Der er så flot i kongens slot i Nisseland, 

jeg har travet en mil fra væg til væg. 

De bedste venner har jeg bland de små nissemænd. 

I morgen, så ta´r jeg måske afsted igen. 

Til julebal, jule, jule, jule, jule, julebal, 

der er gilde i nissenkongens hal. 
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Nr 3. Stjernen lyser over Bethlehem 

Stjernen lyser over Betlehem.  

Staldens døre står på klem. 

Lyset vælder som et nordlys ud, 

lyser op som glædens bud. 

 

Engle synger over Betlehem,  

synger ind i alle hjem. 

Hyrder bøjer sig på marken ned, 

hører glædens bud om kærlighed og fred: 

”Følg vor sang til Davids stad.” 

 

Barnet svøbes af Maria,  

lægges blidt på halm og strå. 

Konger knæler for Maria  

under stjernens himmelblå. 

 

Klokker kimer over Betlehem,  

ringer ind i alle hjem. 

Over jorden går det glade bud:  

”Frelseren er sendt af Gud.” 

 

Glæden lyser over Betlehem,  

alle hjerter står på klem, 

spreder minder om et stjerneskud, 

fylder hvert et sind med kærlighed og fred: 

”Følg mit lys til Davids stad.”Til Davids stad. 

 

 

Nr.4 Orkestret spiller – Prokofiev: fra Romeo og Julie 

 

Nr.5 Orkestret spiller – Freestyle på Peters jul 
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Nr 6. Ska´vi ikke lav´en snemand? 

 

Uh, uh 

Ska´vi ikke lav´en snemand? 

Kom nu ud og leg med mig. 

Vi laver aldrig noget mer, 

du bor da her, 

du er ikke rejst din vej. 

Vi var så gode venner,  

men nu er det slut, 

og ingen vil sige hvorfor. 

Ska´ vi ikke lav´en snemand? 

Sådan en lille bitte snemand? 

Godt jeg går. 

 

Uh, uh, uh, uh 

Ska´ vi ikke lav´ en snemand? 

eller cykle slottet rund? 

Nu er jeg træt af skænderierne, 

med malerierne.  

Det er vist ikke sundt! 

Jeg føler mig alene, 

på det tomme slot. 

Og tiden, der bare går. 

(klik med tungen – som et ur) 

 

Uh, uh, uh, uh 

Jeg ved du er derinde. 

Her er som et tomt og øde land. 

Folk si´r vær tapper og jeg prøver skam. 

Hvis du vil ha´ et kram, så luk mig ind. 

Vi har jo bare hinanden, bare dig og mig. 

Hvad skal vi gøre nu? 

Vi ku´prøv at lav´en snemand. 

Skal vi ikke lav´en snemand. Uh. 
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Nr. 7 Fællessang: Vi synger sammen med publikum 

 

Dejlig er jorden. 

Prægtig er Guds himmel, 

skøn er sjælenes pilgrimsgang. 

Gennem de favre 

riger på jorden, 

går vi til paradis med sang. 

 

Tider skal komme, 

tider skal henrulle, 

slægt skal følge slægterns gang; 

aldrig forstummer 

tonen fra Himlen 

i sjælens glade pilgrimssang. 

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! 

 

Nr.8 Nissebandens risengrødsjul 

Hvis der er knas med nødderne og fyren er et drys, 

og julegrantræsfødderne er stukket af til søs, 

og et julegavehoved gaver op i øst og vest, 

så kommer vi og sørger for at der bli´r julefest. 

 

Vi er nissebandenisserne den hemmelige del 

og nissebandenisserne er bare ren kanel 

For nissetantevrisserne der mangler lidt kulør, 

dem får vi på lakridserne og gi´r en klat humør. 

 

Hvis mandlerne er taget og konfekten sukker trist, 

så gi´r vi dem en gang kanel og ris til hist og pist. 

Vi jager julegavetyveknægte ned i skjul, 

så alle andre godt kan gå og glæde sig til jul. 

 

Vi er nissebandenisserne den hemmelige del... 
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Det er risengrød

Det er risengrød (smask, smask, smask) 

der gør næsen rød (smask, smask, smask) 

og kanel bli´r strød, 

det gør skorpen sprød. 

Grøden skal være blød og ikke tør. 

 

Det er risengrød (smask, smask, smask) 

der gør ganen blød (smask, smask, smask) 

og kanel bli´r strø´d, 

det gør grøden sød, 

men sæt ikke skeen i den før, 

end risengrøden den har fået en smørklat smør. 
 

Hvad er det, der gør, at Lunte lunter lunt afsted? 

Hvad er det, der gør, at selv Hr. Mortensen går med? 

Hvorfor gør Gemyse og Pil alt det, de kan? 

Hvorfor skipper Skipper skibet for at bli´ i land? 
 

Det er risengrød.... 
 

Nu´ det jul! 

Nu´det jul! Nu´det jul! 

Alle nissebandenisser er så glade, 

de skal tømme mange, mange, mange fade 

fyldt med risengrød. 

Nu´det jul! Nu´det jul! 

Alle nissebandenisser er så spændte, 

på hvor mange, mange pakker, de kan hente 

og om pakken, den er blød! 
 

Højt oppe, langt mod nord, der hvor julemanden bor 

og kigger fra sit vinterskjul, der står hans kane klar  

til den tur, han ta´r, så det kan bli´ en dejlig jul. 
 

Men hvad nu? Men hvad nu? 

Hvis de ikke kom, de pakker, der sku´komme 

og hvis alle fadene var tomme? 
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Hva´ ku´ der så være sket? 

Er han træt? Har han grædt? 

Er han syg og svag og smittet og forkølet? 

Løber næsen ned i nisseøllet? 

Eller har han det skidt? 
 

Højt oppe, langt mod nord, hør´ vi intet spor. 

Hvor er han i sit vinterskjul? 

Får vi noget svar? Er hans kane klar? 

Og bli´r det mon en dejlig jul? 
 

Nu´ det jul! Nu´ det jul! 

Alle nissebandenisser er så glade, 

de skal tømme mange, mange, mange fade.... 
 

Højt oppe, langt mod nord, 

der hvor julemanden bor 

og kigger fra sit vinterskjul... 
 

Nr 9 Orkestret spiller – Deck the Hall 
 

Nr 10  At være sammen – vi synger kun omkvædet 
(Kun solo) Det er koldt og det er sjap og vores næser løber om kap. 

Min mave rumler og er sur og viserne går baglæns på mit ur. 

Det ta´r jo hundred år, FØR juleklokkerne slår. 

Men tænk hvis det kun var mig. Så var det svært at lave pakkeleg. 
 

(alle) At være sammen er den bedste julegave jeg ku´ få. 

tænk at åbne gaver og spise marcipan er det eneste vi skal nå. (syng 2 gange) 

 
(Kun solo)Mor har fået julesnue og far danser rundt med sin nissehue 
 

(alle) At være sammen er den bedste julegave jeg ku´ få. JA! (Ja kun 2. gang) 

tænk at åbne gaver og spise marcipan er det eneste vi skal nå. (syng 3 gange) 
 

At være sammen! 
 

Nr 11 Orkesteret spiller – Sleigh Ride 

Slut 
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Sønderjyllands Symfoniorkesters børnejulekoncerter 2017 

 

Oversigt over links / lydfiler til indstudering af korsatser: 

 

TITEL LINK 

Til Julebal i nisseland https://drkoncerthuset.dk/video-kom-julebal-nisseland-boernekor-dr-
symfoniorkestret/  

Stjernen lyser over 
Betlehem 

https://www.youtube.com/watch?v=tjulu3YOTfU 

Ska´vi ikke lav´en 
snemand 

https://www.youtube.com/watch?v=WjiSpuovYQQ  

Dejlig er jorden https://www.youtube.com/watch?v=xP6lNfMzhWk  

Nissebandens 
risengrødsjul 

Nissebandesang: https://www.youtube.com/watch?v=wMOcq6OpZ7E  
Risengrødssang: https://www.youtube.com/watch?v=nb05sgwhXFI 
Nu´ det jul: https://www.youtube.com/watch?v=y9WZF7CLVAk 

At være sammen https://www.youtube.com/watch?v=lLgvcBD7TTM  
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