
God tradition:  
Syng julen ind med Hyltekoret.

Hyltekorets julekoncert indeholder både 
traditionelle julesange , som f.eks. ”Juletræet 

med sin pynt”.  
Og sange, der ikke har noget med jul at gøre, 
som f.eks. ”Eye of the Tiger”.

Men det er også vigtigt for Hyltekoret, at 
publikum ikke bare klapper efter hvert 
nummer – men kommer med i et aktivt 
fællesskab om musikken.

Derfor indeholder koncerten altid et par 
fællessange, hvor alle kan være med.

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.

Julekoncert i Vanløse kirke,  
11. december, kl 15

Orkestret ”Den Danske Sinfonietta”, 

under ledelse af Ole Jørgensen og 
med sangerinden Angelica Asp som 
solist, afholder koncert i Vanløse 
Kirke søndag den 11. december kl. 
15.

Der er gratis adgang, dørene åbnes 
kl. 14.30.
Se flere oplysninger på:
www.sinfoni.dk

Hyltekorets
Julekoncert

Vanløse Kirke
Søndag den 4. december 2022

Dirigent:  Ole Jørgensen

Hyltekoret er medlem af
Danske Folkekor

www.hyltekoret.dk



 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

Sikken voldsom Trængsel og Alarm 
Melodi: Adolf Müller (1848)   Tekst: Peter Faber (1848) 

 

 
1. Sikken voldsom trængsel og alarm, 

det er koldt, og man må gå sig varm. 
Lygten tændes klokken fire alt, 
det skal være aften med gevalt. 
Midt på gaden sælges træ'r og frugt, 
se butikken, hvor den stråler smukt! 
Varer kan man få i tusindvis, 
tænk dem bare: under indkøbspris. 
Pris, pris, pris, pris, pris, pris, 
tænk dem bare: under indkøbspris, 
pris, pris, pris, pris, pris, 
tænk dem bare: under indkøbspris! 
 
 

2. Pyntet smukt af en usynlig hånd 
står nu træet der med lys og bånd. 
Døren åbnes, og man strømmer ind, 
kredsen sluttes med begejstret sind. 
Børnene de hopper rask af sted, 
bedstefader han er også med, 
lad os tage del i deres sang, 
brødre, vi var også børn engang. 
Gang, gang, gang, gang, gang, gang, 
brødre, vi var også børn engang, 
gang, gang, gang, gang, gang, 
brødre, vi var også børn engang. 
  

3. Juleaften, o hvor er du sød, 
så skal alle folk ha' risengrød, 
æbleskiven bliver flittigt vendt, 
gåsestegen er til bag'ren sendt. 
Bonden sidder tidligt ved sit fad, 
sikken Guds velsignelse af mad, 
lænkehunden selv får dobbelt sul, 
den skal også vide, det er jul. 
Jul, jul, jul, jul, jul, jul, 
den skal også vide, det er jul, 
jul, jul, jul, jul, jul, 
den skal også vide, det er jul.  
 
 

4. Du som skænkte os den skønne fest, 
hvad der båder os, det ved du bedst, 
dog har jeg det håb, at - før jeg dør - 
du ej nægter mig en vis favør: 
Drej kun universet helt omkring, 
vend kun op og ned på alle ting, 
jorden med, thi den er falsk og hul, 
rør blot ikke ved min gamle jul. 
Jul, jul, jul, jul, jul, jul, 
rør blot ikke ved min gamle jul, 
jul, jul, jul, jul, jul, 
rør blot ikke ved min gamle jul. 

  

 
 
 

Program for julekoncerten 
4. december 2022 

 
Ramund 

Dansk folkemelodi,  arr. Ole Jørgensen 
 

No Surprises 
Radiohead, fra albummet OK Computer 

 
Eye of the Tiger 

Frank M. Sullivan , James Peterik 
 

Det er hans Kys  (It’s in his Kiss) 
Rude Clark , dansk tekst: Ivan Pedersen 

 
Yesterday Once More 

John Bettis , Richard Carpenter 
 
 

 
Fællessang:  ”Der er noget i luften” 

 
Juletræet med sin Pynt 

Egil Harder , Mogens Lorentzen 
 

Blue Christmas 
Bill Hayes , Jay Johnson 

 
Kende I den om Rudolf ? 

Johnny Marks , Poul M. Jørgensen (arr. Ole Jørgensen, Korleder.dk) 
 

Julens Glæde 
Louise Hjorth Hansen, arr. Ole Jørgensen 

 
Jeg så Julemanden kysse Mor 

Tommy Corner (1952) , Susanne Palsbo (1952) 
 
 
 

Fællessang:  ”Sikken voldsom trængsel og Alarm” 

 
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 

 
 


