
Barn Jesus i en krybbe lå  
Tekst/Melodi: H.C. Andersen/Niels W. Gade 

1. Barn Jesus i en krybbe lå, 

skønt Himlen var hans eje; 

hans pude her blev hø og strå, 

mørkt var det om hans leje. 

Men stjernen over huset stod, 

og oksen kyssed barnets fod. 

Halleluja, halleluja, barn Jesus!  

2. Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, 

ryst af din tunge smerte! 

Et barn er født i Davids stad 

til trøst for hvert et hjerte; 

til barnet vil vi stige ind 

og blive børn i sjæl og sind. 

Halleluja, halleluja, barn Jesus!  

Kimer i klokker  

Tekst/Melodi: N.F.S. Grundtvig/Henrik Rung 

1. Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle! 

Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle! 

Fred kom til jord, 

Himmelens fred med Guds Ord. 

Æren er Guds i det høje!  

2. Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange, 

jul med Guds-barnet i svøb, under englenes sange, 

kommer fra Gud, 

bringer os glædskabens bud. 

Æren er Guds i det høje!  

3. Synger og danser og klapper i eders småhænder, 

menneskebørnene alle til jorderigs ender! 

Født er i dag 

barnet til Guds velbehag. 

Æren er Guds i det høje!  

Vær velkommen, Herrens år  
Tekst/Melodi: N.F.S. Grundtvig /A.P. Berggreen  

1. Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Julenat, da vor Herre blev fød, 

da tændte sig lyset i mørkets skød. 

Velkommen, nytår, og velkommen her!  

2. Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Påskemorgen, da Herren opstod, 

da livstræet fæsted i graven rod. 

Velkommen, nytår, og velkommen her!  

3. Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Pinsedag, da Guds Ånd kom herned, 

da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed. 

Velkommen, nytår, og velkommen her!  

4. Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Herrens år med vor Guds velbehag 

nu bringer os glæde hver Herrens dag. 

Velkommen, nytår, og velkommen her! 

Laudate Dominum Taizé: Jacques Berthier Kor 

Vær velkommen herrens år 
Tekst: 
Melodi: 

N.F.S. Grundtvig 1849 
A.P. Berggreen 1852  Fællessang 

Tænd Lys 
Tekst: 
Melodi: 

Eyvind Skeie 
Sigvald Tveit  

Kor 

Stille Nacht 
Melodi: 
Arr.: 

Franz Gruber 
David Willcocks Kor 

Maria Wiegenlied      Op.76 nr.52 Musik: Max Reger Tine 

O Gud, hør min bøn Melodi: Jacques Berthier Kor 

Child in a manger 
Tekst/Arr.: 
Melodi: 

John Rutter 
Keltisk trad. carol Kor 

Barn Jesus i en krybbe lå 
Tekst: 
Melodi: 

H.C. Andersen 1832 
Niels W. Gade 1859  Fællessang 

Velkommen igen Guds engle 
Melodi: 
Arr.: 

A.P. Berggreen 
 Kor 

Hark! the herald-angels sing 
Melodi: 
Arr.: 

F. Mendelssohn 
David Willcocks Kor 

Nu tändas tusen juleljus  Arr.: Søren Bebe  Edwin 

Julen har bragt 
Tekst: 
Melodi: 

B.S. Ingemann 
C.E.F. Weyse Kor 

Dejlig er jorden 
Tekst: 
Arr.:  

B. S. Ingemann 
Anders Öhrwall Kor 

Kimer, I klokker 
Tekst: 
Melodi: 

N.F.S. Grundtvig 
Henrik Rung Fællessang 

Deck the halls 
Tekst: 
Melodi: 

Thomas Oliphant 
Trad. Walisisk Kor 

Carol of the birds 
Tekst: 
Melodi: 

John Wheeler 
William G. James Kor 

Mary’s Boychild 
Melodi: 
Arr.: 

Jester Hairston 
Neil Jenkins Kor 

Program 

Dirigent & solist:  Tine Hvilsom Grönlund 

Akkompagnement & solo:  Edwin van den Berg 



Tine Hvilsom Grönlund har siden 2019 været Egebæksvangko-

rets dirigent. Hun er opvokset i Espergærde og bosat med sin familie i 

Gurre. Tine er uddannet i musikvidenskab fra Københavns Universitet, 

hvor hun bl.a. har studeret sang hos Anne Rosing, og hun er netop dimit-

teret som kirkemusiker i 2022 fra Roskilde kirkemusikskole. Hun er an-

sat som kirkesanger i Sct. Mariæ kirke og Kronborg Slotskirke, og der-

udover er hun en flittig kordirigent for flere voksen- og børnekor i Helsingør og omegn.  

Edwin van den Berg er koncertpianist fra Holland. Han har 

studeret på musikkonservatoriet i Amsterdam, hvorfra han er kandidat. 

Edwin har boet og arbejdet i Danmark siden 2010. Han bor i Helsingør.  

Edwin er udøvende koncertpianist, akkompagnerer talentfulde elever 

fra Helsingør Musikskole og har desuden privatundervisning. Han har i 

samarbejde med Hans Roelofsen udgivet albummet "Russian and 

French music for double bass". 

WEB-side   → 

Egebæksvangkoret er et amatørkor med det formål at gøre både tilhørere og 

kormedlemmer glade for kormusik. Vi synger både klassisk og rytmisk musik, dan-

ske og nordiske sange, kirkemusik, musicals mv. Vi synger fortrinsvis på dansk og 

engelsk, men også svensk og tysk. Vi øver i Espergærde Bibliotek, Store sal, Kløver-

marken 12, Espergærde hver onsdag aften kl. 19 ca. 2 timer frem i perioden sidst i 

januar til sidst i maj. Efterårssæsonen er fra september til december. 

Har du lyst til at være med, kan du synge og har lyst til at synge sammen med andre? 

Det er ikke nødvendigt at kunne synge efter noder. Mød op på Espergærde Biblioteks 

store sal en onsdag aften. Du kan også starte med at kontakte bestyrelsesformanden 

på e-mail: formand@egebaeksvangkoret.dk. Eller direkte: Bente Mørup SMS/tlf: 

2821 4624 

Du kan søge nærmere oplysninger om os på vores hjemmeside: https://

egebaeksvangkoret.dk/ eller brug QR koden. Vi er et voksenkor, for tiden 25 sangere, 

med såvel folk i arbejde som pensionister. Koret har navn efter det skønne Egebæks-

vangområde. 

Onsdag d. 30 November 2022 


