
I EN STJERNEREGN AF SNE 

Af Mads Langer 

 

   

Miraklerne kommer når vi er klar 

Alt: Dah – når vi er klar. 

Klar til at glemme os selv 
Drømmer vi nu? 

Eller glemmer vi blot at vi 

Vakler alene men sammen står 

Alt: Dah – sammen står. 

Sammen står vi stærkere når 

At det man kan tro, på men ikke helt forstå 

Viser vej for dig og mig. 

 

 

2. Sopran og Alt: 

Mens vi går gennem gaderne 

Så ved vi alt kan ske 
Vi bryder barrikaderne 

I en stjerneregn af sne 

Og juleaften nærmer sig 

Mens natten den bliver lang 

Når lysets engel viser sig 

Og redder os fra undergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopran, Tenor og Bas: 

Vi går på gaden 

Vi ved det kan ske nu 

Vi bryder os om dem 

I en stjerneregn af sne 

Julen den nærmer sig 

Natten bli`r lang 
Og lyset sig viser 

Og reder os fra undergang. 

 

Orakler, profeter og vise mænd 

Alt: Dah – og vise mænd 

Findes de stadig endnu? 

Et barns fantasi 

Er en verden af sand magi 

Vi vakler alene men sammen står 

Alt: Dah – sammen står 

Sammen står vi stærkere når 

At det man kan tro, på men ikke helt forstå 
Viser vej for dig og mig. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Sopran og Alt: 

Mens vi går gennem gaderne 

Så ved vi alt kan ske 

Vi bryder barrikaderne 

I en stjerneregn af sne 

Og juleaften nærmer sig 

Mens natten den bliver lang 

Når lysets engel viser sig 

Og redder os fra undergang. 

 

 
Sopran, Tenor og Bas: 

Vi går på gaden 

Vi ved det kan ske nu 

Vi bryder os om dem 

I en stjerneregn af sne 

Julen den nærmer sig 

Natten bli`r lang 

Og lyset sig viser 

Og reder os fra undergang. 

 

 

 
S&T: Julefreden sænkes stille over byen 

A&B: Mens vi venter på et tegn 

S&T: Barnet sover trygt i lysets engels favn 

A&B: Vågner op til gaveregn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sopran: 

Mens vi går gennem gaderne  A: Ooh 

Så ved vi alt kan ske  A: Ooh 

 

2. Sopran og Alt:  

Vi bryder barrikaderne 

I en stjerneregn af sne 

 

2. Sopran og Alt: Og juleaften nærmer sig 
1.S&T&B: Julen den nærmer sig 

2. Sopran og Alt: Mens natten den bliver lang 

1. S&T&B: Natten bli`r lang 

2. Sopran og Alt: Mon lysets engel viser sig 

1. S&T&B: Og lyset sig viser 

2. Sopran og Alt: Og redder os fra undergang. 

1. S&T&B: Og reder os fra undergang. 

 

En stjerneregn 

En stjerneregn af sne.  

 

Alle: Dooh dooh, dooh dooh, dooh dooh 
 


