
Dans
Written by: Torben S. Callesen

E

Min sjæl siger dans!
B/e

Min krop siger dans!
C#m/e

Mit hjerte siger dans!
A/e E

Det er den bedste dag i mit liv!

B/e

Min sjæl siger dans!
C#m/e

Min  krop siger dans!
A E

Det er den bedste dag i mit liv!

E

Englen har besøgt mig, englen har forkyndt,
A G D/f#

jeg ska' vær' en del af planen, som nu er begyndt.
E

Tænk, at jeg skal bære himlens kongesøn!
A G D/f#

Ham, som skabte alt på jord og er konge i himmelen.

Min sjæl siger dans.
Min krop siger dans.
Mit hjerte siger dans.
Det er den bedste dag i mit liv.

Min sjæl siger dans.
Min  krop siger dans.
Det er den bedste dag i mit liv.

F#m E/g#

Jeg vil ik' være bekymret for, hvordan det ska' ske,
A E/g#

bare vente, glæde mig til at se,
F#m E/g#

barnet som englen sagde, jeg føder engang.
A A/b

Min verden eksploderer i sang.

Alting kan gå galt nu, meget er på spil.
Det kan bli' fatalt nu, bekymring presser på.
Alting kan gå galt nu, et kongebarn bli 'r til.
Hvis noget går galt, noget helt fatalt, hvordan skal det så gå?
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Dans, dans, dans...

E

/:Dans, dans, kom og dans' nu.
B/e

Dans, dans, kom og dans' nu.
C#m/e

Dans, dans, kom og dans' nu.
A/e

Kom og dans med mig!:/



Frustrerende
Written by: Torben S. Callesen

Em C

På et øjeblik, så var drømmen bort.
G D

På et øjeblik, det var alt for kort.
Em C

Men hvad kan man sige, når ens egen pige
G

si'r at barnets far er Gud!
D

Hun er skør, man har set det før,
Em

hun er flippet ud.

Em C G D

/:Oooh,oooh,oooh,oooh,.:/

Så nu står jer her, og er helt til grin.
Hvad gør jeg nu min Gud? Hun sku' være min!
Måske var det din mål, såd'n at gøre kål
på min kærlighed til hend'!
Det skær mit hjerte ud,
jeg finder aldrig såd'n en kvind'.

/:Ooh, ooh, ooh:/

EmC

Åh, det er frustrerende!
G D

Højforrædderi!
Em C

Åh, der er frustrerende!
G D

Alting er forbi!
Em C

Åh, det er frustrerende!
C G

Jeg elsked' hende så højt!
Em C

Åh, det er frustrerende!
G D

Betød det ik' en døjt?

Nu si'r jeg så farvel, du må klar’ dig selv!
Åh, jeg ønsker blot, at det må gå dig godt!
Åh, hvis jeg dog bare, havde været dets far,
så var al min lykke gjort.
Det havde betydet alt,
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det havde været så stort, så stort!

/: Ooh, ooh, ooh:/

Em C

Åh, du er frustrerende!
G D

Højforrædderi!
Em C

Åh, du er frustrerende!
G D

Alting er forbi!
Em C

Åh, du er frustrerende!
C G

Jeg elsked' dig så højt!
Em C

Åh, du er frustrerende!
G D

Betød det ik' en døjt?

Em

Åh, du er frustrerende!



Himlen Fandt En Vej
Written by: Torben S. Callesen

G EmC

Josef sov blot trygt,
G EmC

giv slip på al din frygt.
G EmC

Alting er som hun si'r,
G EmC

alt bli'r godt, ja, hvis blot du bli'r.

G

Na, na, na, na, na, na, na.
Em C

Na, na, na, na, na, na, na, naaa.

Josef sov med fred,
og tag ik' af sted.
Barnet er sendt fra Gud,
alt bli'r godt, hvis du holder ud.

Na, na, na...

G

Tro det bedste som du véd,
Em C

grav dybt efter kærlighed.
G Em C

Se, miraklet lige foran dig!

G

Tag Maria ved din hånd,
Em C

slip hend' aldrig, knyt dit bånd.
G EmC

Himlen findes lige foran dig!

G Em C

/:Himlen fandt en vej, hvis du vil tro det.
G Em C

Maria venter dig, kom, du kan nå det.
Em C

Miraklet sker, hvor håbet holdes tændt.
Am G/b C C/d

Det barn i venter har himlen sendt.:/

Himlen fandt en vej, ja, jeg vil tro det.
Maria venter mig, bare jeg når det.
Miraklet sker, hvor håbet holdes tændt.
Det barn vi venter har himlen sendt.
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Josef sov blot trygt,
giv slip på al din frygt.
Himlen fandt en vej,
tag imod, lad den lede dig.

Tro det bedste som du véd...

G C/d G

Det barn vi venter har himlen sendt!



Der Bli'r Sang
Written by: Torben S. Callesen

Em A

Går du hen, går du helt tæt på,
 kigger ind, kommer hen og stå.
Em A

Sig mig så, hvad er det du ser?

Em

Ta' hans hånd, men vær helt forsigtig,
A

denne dreng, han er meget vigtig.
Em A

Sig mig så, hvad er det du ser?

Em A

Ser du himlens port afspejlet i barnets øjeglans?
Em A

Ser du, hvordan engle byder dig op til en dans?
Em A

Sig mig, ser du festens Gud, fuld af kærlighed?
Em A

Se, hvad Jesus lukker op, et helt fantastisk sted!

Em

Yeahr... det barn vil åbne himmelen!

G Am G/b C

/:Der bli'r sang, fred, fest, gensynsglæde!
G Am G/b C

Smil, trøst, håb, dans og glæde.
G Am G/b C

Det kan slet ik' beskrives!
C/d G C/d

En eksplosion af glæde og sang.:/

Em D#+ G/d A/c#

I Jesubarnet mødes himmel og jord.
Am C/d G

Et kæmpe halleluja kor!

Gå nu hen rør ved  barnets kind,
prøv at se ind i barnets sind,
sig mig så, hvad er det du ser?

Tag din hånd, føl hvor hjertet slår,
banker højt, læger alle sår.
Sig mig, ser du, hvor barnet ler?



Vidunderlig
Written by: Torben S. Callesen

Bm G D A

Er der storm, er der nat på vej.
Bm G D A

Er der no'n, som vil såre dig.
Bm G D A

Oh, stå fast, det vil lønne sig.
Bm G D A

Hjælp er nær, tro nu blot på mig.

Uanset, hvad nu folk vil si'.
Uanset, om de går forbi.
Uanset, hvad de mon kan li',
ska’ du vid', du er vidunderlig.

Bm G

Lad lyset hjælpe dig,
D Asus

så du kan finde vej.
Bm G D Asus

Gud er et fyrtårn midt i tågen.

Bm G

Lad lyset hjælpe dig,
D Asus

så du kan finde vej.
Bm G D Asus

Engle beskytter dig, altid vågen.

D

Du er vidunderlig!
Asus

Du er vidunderlig!
Bm

Du er vidunderlig,
G

himlen gi'r dig svar.

D/f#

Du er vidunderlig!
Asus

Du er vidunderlig!
Bm

Du' helt vidunderlig,
G

lyt til Gud, din far.

Er der no'et, som vil tynge dig. (Gid jeg var smuk)
Er der nogen, der vil såre dig. (Ja, når pigerne griner af mig.)
Er der no't, som vil slå dig ud. (Jeg er grim.)
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Hjælp er nær, tro nu blot på mig.

Uanset, hvad nu folk vil si'.
Uanset, om de går forbi.
Uanset, hvad de mon ka' li,
ska’ du vid', du er vidunderlig.

Lad lyset hjælpe dig…



Der Må Være Noget Større, Håbet Er Blevet Tændt
Written by: Torben S. Callesen

G Cmaj

Stille, alt er stille.
Am G/b Dsus D

Er der mon en hyrde til for mig?
G Cmaj

Stille, alt er stille.
Am G/b DsusD

En hyrde som kan lede hjertets vej?

G Cmaj

Stille, alt er stille.
Am G/b DsusD

Ingen ænser at vi sidder her.
G Cmaj

Stille, alt er stille.
Am G/b Dsus D

Kun stjernen der på himlen synes nær.

C D Em

Der må være noget større, som vi endnu ik' har set.
C D Em

Der må være noget større her på jord.
C D Em

Der må være noget større, noget som endnu ik' er sket.
C D C/g G

Der må være en som hjælper, når man tror.

2.x
C D Em

Der må være en som hører, når vi råber i vor nød.
C D em

Der må være en som elsker nogen som os.
C D Em

Der må være nogen, som står hos os i liv og så i død.
C D C/g G

Der må være en, som elsker os på trods.

G Cmaj

Stille, alt er stille.
Am G/b DsusD

Ensomheden knuger sjæl og krop.
G Cmaj

Stille, alt er stille.
Am G/b Dsus D

Kommer håbet mon, når vi ser op?

C

Der må være...
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C D Em

Stille, alt er stille.
C D Em

Ensomheden knuger sjæl og krop.
C D Em

Stille, alt er stille.
C D C/g G

Kommer håbet mon, når vi ser op?



Frygt Ikke
Written by: Torben S. Callesen

G C

/:Frygt ikke! Frygt ikke!
Em C C/dG

Frygt ikke!:/

G F/g

/:Frygt ikke! Jeg forkynder jer en stor glæde.
G F/g

Frygt ikke! Det gælder hele jorden.:/

G D/f# Em Em/d

/:Halleluja, et barn er født!
AmG/b C C/d G

Aldrig alene, et barn er født! :/  4x

 /:Frygt ikke! I dag blev verdens frelser født.
 Frygt ikke! For han er Kristus Herren.:/

 Halleluja...

G

/:Et barn er født i Betlehem, store ting vil ske.

Et barn er født i Betlehem, løb derhen og se!:/

AmG/b C C/d D G

Aldrig alene et barn er født!



Jaloux
Written by: Torben S. Callesen

”Nå, så der er født en konge i Betlehem! Jamen, tag afsted.
Tilbed ham og kom så tilbage og fortæl mig, hvor han er...
så også jeg kan komme og...TILBEDE ham...”

E D/e

Jeg har holdt styr på landet i mange år!
C/e D/e

Det er en  broget affære.
E D/e

Jeg har regeret, så mit rige består!
C/e D/e

Det må være al ære værd.

E D/e

Jeg har beskyttet mig mod oprør og mange sår!
C/e D/e

Ofte med død og med sværd.
E D/e

Nu tror de herrer, jeg bare såd'n lige går,
C/e D/e

men de har meget at lær'.

E D/f#

Syn's I måske at det er fair?
G A

At sådan et lille barn tager min trone en dag?
E D/f#

Syn's I måske at det er fair?
G A

At være konge er ik' bare sådan en sag!

E D/f#

Syn's I måske at det er fair?
G A

Tror I måske, han kan gøre det bedre end jeg?
E D/f#

Syn's I måske at det er fair?
G A

Sæt jer i mit sted, tænk hvis jeg var dig!

"Ææh, deres majestæt...så'dn rent teknisk set er du
jo faktisk ikke konge, knap nok fyrste.
Romerne bestemmer lige nu, de bliver rasende hvis du blander dig...
Skrid din gnom.Vær stille, eller jeg slår dig ihjel! Pah..."

Der er så mange, der er ude efter mig.
Det gør mig arrig og tvær!
Men de sku' bare vide, at her styrer jeg!
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Men de véd ik', hvem jeg er!

De siger en kongestjerne kom og viste dem vej,
til en konge så kær.
Men han må væk, jeg se'r slet ingen anden vej,
for jeg bestemmer her!

Syns' I måske at det er fair...

E D/e

/:Syn's I måske, syns' I at det er fair, nej.
C/e D/e

Syn's I måske, syns' I at det er fair, nej.:/

Der er så mange, der er ude efter mig.
Men de sku' bare vide, at her styrer jeg.
De siger en kongestjerne viste dem vej.
Men han må væk, jeg ser slet ingen anden vej.



Vi Fandt Himlen I Krybben
Written by: Torben S. Callesen

Am F

Vi lægger gaver ned,
Am

for ham som gi'r os fred,
G

for himlens kongebarn.

Am F

Vi lægger gaver ned,
Am

for ham som gi'r os fred
G

 der i Marias arm.

Am F Am G

Oooooh, oooooh, oooooh

Am F Am

Selv ikke 1000 mil kan stoppe vores smil,
G

når vi ser himlen dér.
Am F Am

Selv ikke 1000 mil kan stoppe vores smil,
G

for vi fandt himlen her.

Am F

Vi fandt himlen i krybben, gik i månedsvis,
C G

men hvad kan vi give til gengæld og pris?
Am F

Vores rejse mod stjernen i kulde og nat,
C G

har ledt os til barnet, den kostbare skat.

Am F

Derfor vil vi nu knæle, ta' gaverne frem.
C G

Gi' kongegaver til Guds kongedreng.
Am F

Alting skal han nu ha' for den gave han er,
C G

sig, hvilken skat kan forkynde hans værd?

Ooooh...

Verden har ingen skat,
som den vi ser i nat,
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langt stør' end fantasi.

Selv guld og myrra skær,
er ikke barnet værd,
hvad sku' vi kunne gi'?

Oooh...
Selv ikke 1000 mil...



Den Største Gave Af Alle
Written by: Torben S. Callesen

/:CmAb:/

/:Det' helt vildt stressende!:/
/:Løb - stress.:/

Cm

Gaver, skal købes.
 Gaver, skal findes
Ab

tiden, bare drøner afsted.
Cm

Gaver, skal pakkes,
 sløjfer, der skal bindes,
Ab

hvornår får vi julefred?

/:CmAb:/

/:Det' helt vildt stressende!:/
/:Løb - stress.:/

Cm Ab

Hvem har fået flest, hvem har fået mest?
Eb Bb

Hvorfor skal det være så præcist?
Cm Ab

Har jeg gi'et for lidt? Har jeg gi'et for meget?
Eb Bb

Ræset fryser freden til is.

Ab Bb

Men da Jesus kom herned,
CsusC

var målet at gi' fred.

F Bb/f Eb/f Bb/f

Den største gave af alle kan ingen nogensind' pakke ind.
F Bb/f Eb/f Bb/f

Den største gave af alle gi'r fred til både krop, sjæl og sind.
GmF/a

Kom, himmelsk julefred,
Bb Bb/c F

født i Jesusbarnet som spæd.

Hvem husker anden?
Hvem husker stegen?
Hvem vil købe isdessert!

Hvem pynter træet?
Hvem laver konfekten?
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Mon vi nogensind' får det lært?

Men da Jesus kom herned,
var målet at gi' os fred.

/:Det' helt vildt stressende!:/

Hvem har fået...



Håbet Er Blevet Tændt
Written by: Torben Støjberg Callesen

intro: / E B/d# C#m/ C#mB A /

/ A E/g# F#m / A Bsus B /

vers 1
E B/d# C#m

Håbet er blevet tændt.
B A

Himlen har endelig sendt
E/g# F#m

sin kostbare himmelskskat
A Bsus B/d#

ned i vor mørke nat

vers 2
E B/d# C#m

Himlen er kommet nær.
B A

Et lille barn er her.
E/g# F#m

Engle står frem i kor.
A BsusB

Kom, fryd jer hver sjæl på jord.

omkv.
A B

Hør nu englenes kald,
G#/c C#m

lad os søge den stald,
F#m B B/d# E D/f#

der hvor Jesusbarnet er

E/g# A B

Syng med englenes kor.
G#/c C#m

Fred er født til vor jord,
F#m A/b A/e E

og himlen er os nær

vers 4
Gaverne blegner her,
selv guld og myrra skær.
Hvad har værdi som du,
som ligger i krybben nu

vers 5
Hjertet, det kan jeg gi’,
kom ind og sæt det fri.
Ban vejen ind til mig,
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gør hjertet en stald for dig.



Et Barn Er Født I Bethlehem
Written by: N.F.S. Grundtvig & Torben S. Callesen

intro
/ AbBb / BbC / BbAb / C /
/ Ab Bb / Bb C / dm C/e F D/f# / F/g

1
C F/c C F/c am G/h C D G

Et barn et født i Bethlehem, thi glæde sig Jerusalem.
C F/c E am D G/e D/f# F/g G

En fattig jomfru sad i løn og fødte Himlens kongesøn.
F G am F G am F G amF F/g C

Oh halleluja, oh halleluja, oh halleluja, halleluja!

2
Han lagdes i et krybberum, Guds engle sang med fryd derom.
Og Østens vise ofred der, guld, røgelse og myrra skær.
Oh halleluja, oh halleluja, oh halleluja, halleluja!

3
Forvunden er nu al vor nød, os er i dag en frelser fød.
Guds kære børn vi blev på ny, skal holde jul i himmelby.
Oh halleluja, oh halleluja, oh halleluja, halleluja!

4
På stjernetæpper lyseblå, skal glade vi til kirke gå.
Guds engle der os lære brat, at synge som de sang den nat.
Oh halleluja, oh halleluja, oh halleluja, halleluja!

5
D G/d D G/d hm A/c# D E A

Da vorde engle vi som de, Guds milde ansigt skal vi se.
D G/d F# hm E A/f# E/g# G/a A

Ham være pris til evig tid, for frelser bold og broder mild.
G A hm G A hm G A hmG G/a D

Oh halleluja, oh halleluja, oh halleluja, halleluja! 2x

outro
/ BbC / CD / BbC / D /
/ Bb C / C D / em D/f# G E/g# / A / D


