
Julens Melodibog
Hent bøger PDF

Julens Melodibog Hent PDF Forlaget skriver: Denne bestseller af en nodebog indeholder alle de kendte og
gode jule sange / salmer med becifringer og sangtekst.

Barn Jesus i en Krybbe lå
Bjældeklang

Dejlig er den himmel blå
Dejlig er jorden
Den hellige stad

Den yndigste rose er funden
Der er noget i Luften

Der var engang en julenat
Det kimer nu til julefest
En rose så jeg skyde

Et barn er født i Bethlehem
Glade jul

Her kommer, Jesus, dine små
Højt fra træet grønne top

Jingle Bells
Juleaftens-alfabet

Julen har bragt velsignet bud
Julen har englelyd

Kender i den om Rudolf
Mary´s Boy Child

Nissernes vagtparade
Nu er det jul igen

På loftet sidder nissen med sin julegrød
Sang omkring juletræet (Nøddebo Præstegård)

Santa Lucia
Sikken voldsom trængsel og alarm

Søren Banjomus
Tak for alt i det gamle år
Til julebal i nisseland

Velkommen igen Guds engle små
Winter Wonderland

Vær velkommen Herrens år
Kimer I Klokker
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