
 

 
 
 
 
 
På loftet sidder Nissen med sin julegrød 
Melodi: gammel tysk,  tekst: Margrethe Munthe 

 
1. På loftet sidder nissen med sin julegrød, 

sin julegrød, så god og sød, 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 
 

2. Men nissefar han truer med sin store ske, 
"Vil i nu se at kom’ af sted, 
for jeg vil have min julegrød i ro og fred, 
og ingen, ingen vil jeg dele med". 
Men rotterne de hopper og de danser, 
og de svinser, og de svanser. 
De kigger efter grøden, når de standser. 
Og de står om nissen tæt i ring. 
 

 
 
 
3. Men nissefar han er en lille hidsigprop, 

og med sin krop, han gør et hop. 
"Jeg henter katten hvis i ikke holder op; 
når katten kommer skal der nok bli' stop". 
Så bliver alle rotterne så bange,  
åh så bange, åh så bange 
de vender sig, og danser et par gange.  
Og en, to, tre, så er de væk 

 
 
Om Hyltekoret 
 
Hyltekoret synger et bredt repertoire, fra viser og 
sange til pop og klassisk. Koret synger fortrinsvis 
flerstemmige arrangementer for blandet kor.  
 
Yderligere information kan læses på www.hyltekoret.dk  
Hvis du måske kunne tænke dig at være med i koret, 
kan du sende en email til hyltekor@gmail.com eller 
kontakte Ole Jørgensen på 5194 7922. 
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Der er noget i Luften 
Tekst og melodi:  Vilhelm Gregersen, 1911 

 
1. Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad. 

Som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. 
Der er noget i luften, som rosernes duften, 
som fuglenes fryd, 
Skønt rosen er falmet, og fuglen 
er draget mod syd. 
 

2. Der er noget i luften, der gør mig så glad, 
Som frisker mit hjerte, i ungdommens bad. 
Der er noget herinde, et strålende minde. 
Med kærter og sang, 
om julen derhjemme hos moder en gang. 

 
3. Der er noget i luften, et barndommens bud. 

Det lyser imod mig som stjernen fra Gud. 
Som leder mig stille til Frelseren lille 
med barndommens fryd. 

     Skønt barndommen flygted’,  
     som fuglen, der rejste mod syd. 

 
4. Oh kom til os alle, du højtidens drot, 

om lokken er gylden, om håret er gråt. 
Udbred dine hænder, mens lysene brænder, 
og skænk os din fred. 
For evig, ja evig er glæden, når du følger 
med. 

 
 

Juletræet med sin pynt 
Melodi: Egil Harder (1940)   Tekst: Mogens Lorenzen (1939) 

 
1. Juletræet med sin pynt  

venter på, vi får begyndt.  
Aldrig har det vær't så grønt,  
aldrig har det vær't så kønt.  
Og fra selve himlen gled  
vist den store stjerne ned.  
 

2. Hjerter klippet med en saks  
af den fingernemme slags,  
kræmmerhus med krøllet hank,  
som så let får en skavank,  
kurve, kugler, fugle, flag,  
op og ned og for og bag ...  
 

3. Når de mange fine ting  
hænger roligt rundt omkring, 
og når alle lys er tændt,  
og her lugter brunt og brændt, 
er det som en sommerdag  
dér, hvor træet kommer fra.  

4. Alle vegne ud og ind  
glimrer edderkoppespind ... 
mon der ikke bor en spurv  
her i denne lille kurv?  
Kræmmerhus med nødder i  
er grangiv'lig kogleri.  
 

5. Juletræet på besøg  
hilser os fra eg og bøg 
med besked derude fra,  
at det lysner dag for dag,  
og at solen fra sit skjul  
ønsker os en glæd'lig jul.  

 

 
 
 
 
 
Julekoncert i Vanløse kirke,   
10. december, kl 20 
 
Orkestret ”Den Danske Sinfonietta”, 
under ledelse af Ole Jørgensen og 
med sangerinden Angelica Asp som 
solist, afholder koncert i Vanløse 
Kirke fredag den 10. december kl. 20. 
 
Der er gratis adgang, man kan 
reservere billetter  
og se flere oplysninger på: 
www.sinfoni.dk   

Program for julekoncerten 
5. december 2021 

 
 

Kärlekens Tid 
Benny Anderson, Ylva Eggehorn,  arr. Ole Jørgensen 

 
Mr. Sandman 

Pat Ballard, arr. Ole Jørgensen 
 

Dream a little Dream of Me 
W. Schwandt, F. Andree 

 
 

Fællessang:  ”Der er noget i luften” 
 

Fald min Engel 
Steffen Brandt 

 
Life on Mars 

David Bowie, arr. Ole Jørgensen 
 

Julens Glæde 
Louise Hjorth Hansen, arr. Ole Jørgensen 

 
 

Fællessang:  ”Juletræet med sin Pynt” 
 

Blue Christmas 
Bill Hayes, Bill Johnson 

 
Julesang (fra ”Jul på Slottet”) 

Bodil Heister, Fenrik 
 

Rør ved mig  (Eres Tu) 
Juan Carlos Elderon, Victor Skaarup 

 
 

Fællessang:  ”På Loften sidder Nissen med sin Julegrød” 
 

En stjerne Skinner i Nat 
Tore W. Aas, Eyvind Skele, arr. Ole Jørgensen 

 
 
 

 
I oversigten over koncertens 
sange er komponisten nævnt 
først, derefter tekstforfatteren. 
 
Alle kor arrangementer 
(undtaget til fællesssangene) 
er lavet af Ole Jørgensen 

 
 


