
Solhvervssange
Så tænder vi et lys i kvæld

1. Så tænder vi et lys i kvæld, 2. Så tænder vi to lys i kvæld,
vi tænder det for glæde. to lys for håb og glæde.
Det står og skinner for sig selv De står og skinner for sig selv
og os som er til stede. og os som er til stede.
Så tænder vi et lys i kvæld, Så tænder vi to lys i kvæld,
vi tænder det for glæde. to lys for håb og glæde.

3. Så tænder vi tre lys i kvæld, 4. Vi tænder fire lys i kvæld,
for længsel, håb og glæde. og la´r dem brænde ned,
De står og skinner for sig selv for længsel, glæde, håb og fred,
og os som er til stede. men mest alligevel
Så tænder vi tre lys i kvæld, for fred på denne lille jord,
for længsel, håb og glæde. hvor menneskene bor.

Daniel Hellden 1964 Inger Hagerup

Nu tændes 1000 julelys

1. Nu tændes tusind´ julelys 2. Og stjerneskarens klare lys
i jordens skygge stund, som evigt himmelkort,
og tusind stjerner stråler ud for menneske fra hedenold,
fra himlens dybblå bund. der aldrig svinder bort.

3. Igennem by og land i nat 4. Lad hver en krog så mørk og kold,
går julens glade bud, få varme mild og blid,
at solen vågner af sin blund og sprede liv med kærlighed
og mørket svinder ud. i denne juletid.

Jens Kragh 2017 - Emmy Köhler 1898

Glade jul 

1. Glade jul, dejlige jul. 2. Sol på jord, skyggen mod nord,
Solen gløder svagt i skjul. langsomt svinder kuldens spor.
Stille våger den fjernt i sit ly, Fremad venter den lysende vår,
tænder lyset på himmel og sky liv til spiren af frøet vi sår.
    Lykke er sol på vor himmel,     Lykke er sol på vor himmel,
    lys bringer liv frem på ny.     lys bringer liv frem på ny.

Tekst: Jens Kragh 2017 - Mel.: Fr. Gruber 1818

Dejlig er den himmel blå  

1. Dejlig er den himmel blå 2. Natte stjerners blinke leg,
lavt er solhvervs lys i vrå. leder os den rette vej.
Mellem himlens skygardiner Langsomt svæver månespejlet,
kan vi skimte lys i stimer. viser solens lys forseglet.
    Skinner til os fra sit skjul,     Smiler til os fra sit skjul,
    ønsker os en glæd’lig jul.     ønsker os en glæd’lig jul.

Jens Kragh 2017  Mel.: J.G. Meidell
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Solhvervssange
Vor sol er bleven kold

1, Vor sol er bleven kold, 
vi er i vintervold og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt og håbet tændt -
ja, håbet tændt, for nu er solen vendt,
nu kommer lyset og den lange dag tilbage.

2. Det grønne, skønne træ
forjætter sommerlæ og søde skove.
I julelysets skær som stjerners hær 
ja, stjerners hær, er solens under nær 
og alle gule blomstersole små, som sove.

3. I granens brændte duft
får svundne somre luft og de, der kommer.
Det danske, svale år i ringgang går,
ja, rlnggang går, omkring en evig vår.
Syng alle sjæle med om Danmarks fagre sommer.

Johannes V. Jensen 1917 - Johs. Andersen 1917
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