SAKSKØBING
synger julen ind
Juleaftensdag 2020
kl. 10.30-11.30
OBS: Af hensyn til de gældende covid19restriktioner vil vi bede alle om at blive på
privat grund (terrasse, altan, hoveddør,
forhave). Ellers risikerer alle deltagere at
få en bøde på 2500,- kr.
Dette salmeblad kan også findes på
sakskobing-sogn.dk og på sognets
Facebookside facebook.com/
SakskoebingSogn .

120 Glade jul, dejlige jul
Mel.: Franz Gruber 1818
Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gå.
Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang.
Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.
Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!
B.S. Ingemann 1850 og 1852.

119 Julen har bragt velsignet bud
Mel.: C.E.F. Weyse 1841
Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.
Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.
Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.
B.S. Ingemann 1839.

121 Dejlig er jorden
Mel.: Schlesisk 18. årh.
Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
(fortsættes ->)

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann 1850.

Der er desuden intet mindre end 12 gudstjenester
på DR-TV i denne periode for dem, der hellere vil
gå i kirke derhjemme.

Her kommer sang-grupperne og synger:
Gruppe 1:

Juleevangeliet fra Bibelen 2020:
På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der
skulle holdes en folketælling i hele Romerriget.
Det var den første folketælling, der blev holdt,
mens Kvirinius var guvernør i Syrien. Alle skulle
rejse hjem for at blive registreret i den by, deres
familie kom fra. Det gjaldt også Josef, der rejste fra
byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det
var Davids by, og Josefs familie nedstammede
direkte fra kong David. Josef blev skrevet på
folketællingslisten sammen med sin forlovede
Maria. Hun var højgravid med sit første barn, og
mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun
lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i
en foderkrybbe i en stald, for der havde ikke været
plads til dem andre steder.
I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på
marken, mens de vogtede deres får. Pludselig blev
de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds
engle stod foran dem på marken. De var lammet af
frygt, men englen sagde: »I skal ikke være bange,
for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til
stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser. Det
er Messias, jeres herre, og han er blevet født i
Betlehem, Davids by. I kan kende ham på, at han
ligger i en foderkrybbe med et tæppe om sig.« I det
samme var der en hel hær af himmelske væsener
sammen med englen, og de sang:
»Vi hylder Gud i den højeste himmel.
Han kommer med fred til mennesker på jorden,
til dem, som han har udvalgt.«

Gruppe 2:

Gruppe 3:
Gruppe 4:

Gruppe 5:

Gruppe 6:
Gruppe 7:
Gruppe 8:

Bøgevænget
Gruppe 9:

Gruppe 10:

Brogade/Apotekervænget
Åparken på plænen ml. nr. 1 og 27,
Åparken på plænen ml. nr. 22 og 34
Orebyvej 83
Søparken 26
Rosenvang 11,13 og 16

Gruppe 11:

I julen og nytåret er der gudstjenester i
Sakskøbing Kirke:
Juledag d. 25/12 kl.10.30
2. juledag d. 26/12 kl. 10.30
Julesøndag d. 27/12 kl. 10.30
Nytårsdag d. 1/1 kl. 14
Helligtrekongers søndag d. 3/1 kl. 19

Falkevej 18-20
Falkevej 118-120
Mågevej
Bregnevej 7
Valmuevej 1
Guldborgvej/Mellemvang
Byvangen 18
Kildevænget
to steder på Kildebo
Orebyvej 113
Uglegårdsparken 9
Gartnerhaven
Doktorparken
Apotekervænget 18
Apotekervænget 32
Toldboderne på begge plæner
Rosenvænget ved runddelen
Møllehaven 4, 46 og 136
Solvang 7
Egevænget

Rådhusgade 25/Parkvej
Gåsetorvet 3
Saxenhøj ved rotunden

Gruppe 12:

Lindevej 51/Skovvej
Skovvej 10
Enebærvej/Birkevej

Glædelig jul!

