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In der Weihnachtsbäckerei
Gibt es manche Leckerei
Zwischen Mehl und Milch
Macht so mancher Knilch
Eine riesengoße Kleckerei
In der Weihnachtsbäckerei
In deIn der Weihnachtsbäckerei.

Wo ist das Rezept geblieben
Von den Plätzchen, die wir lieben?

Wer hat das Rezept
Verschleppt?

Na, dann müssen wir es packen
Einfach ei nach Schnauze backen
SSchmeißt den Ofen an 
Und ran!

In der Weihnachtsbäckerei
Gibt es manche Leckerei
Zwischen Mehl und Milch
Macht so mancher Knilch
Eine riesengoße Kleckerei
In deIn der Weihnachtsbäckerei
In der Weihnachtsbäckerei

Blomste som en rosengård
skal de øde vange,
blomste i et gldenår
under fglesange,
mødes skal i ståledans
Libanons og Karels glans,
SaSarons ydigheder.

Skæres for den sore stær
skal da øjne mange,
døve øren, er og nær,
høre desange,

som en hind da springer halt,
stammer, som for målløs galdt,
løløster klar sin stemme.

Ære med vor høje drot,
med hans Ånd tillige!
Sammen de gør alting godt
i vor himmerige,

døve, selv på gavsens bred,
øren får at høre med,
stmmes læbestmmes læber sjunge.

Højt bebude gldenår
glade nyårssange:

Blomste som en rosengård
skal de øde vange,
mødes skal i ståledans
Libanons og Karels glans,
SaSarons ydigheder!

Brauchen wir nicht Schokolade
Zucker, Nüsse und Succade
Und ein bisschen Zimt?
Das stimmt

Buer, Mehl und Milch verhren
Zwischendurch einmal probieren
Und dann Und dann kommt das Ei: Vorbei!

Bie mal zur Seite teten,
denn wir brauchen Platz zum 

Kneten.
Sind die Finger rein?
Du Schwein!

Sind die Plätzchen, dieSind die Plätzchen, die wir 
stechen,

erst mal auf den Ofenblechen,
waren wir gespannt:

Verbrannt!



Nu 'det jul, nu 'det jul
Alle nissebande nisser er så glade

De ska' tømme mange, mange, mange fade
Fyldt med risengød
Nu 'det jul, nu 'det jul

Alle nissebande nisser er så spændte
PPå hvor mange, mange pakker, de skal hente

Og om pakken den er blød

Højt oppe lang mod nord
Der hvor julemanden bor
Og kigger a sit vinterskjul
Der står hans kane klar
Til den tr han tar
Så det ka bli' en dejligSå det ka bli' en dejlig jul

Men hva' nu, men hva' nu
Hvis de ikke kom de pakker, der sku' komme

Og hvis alle fadende var tomme
Hva' mon der så ku' vær' sket?
Er han tæt, har han gædt?

Er han syg og svag og smiet og forkølet?
LøbeLøber næsen ned i nisse øllet?
Eller har han det skidt?

Højt oppe lang mod nord
Hører vi ikke spor

Hvor er han i sit vinterskjul?
Får vi noget svar?
Er hans kane klar?

Og bli'r det mon en dejlig jul?

Nu Nu 'det jul, nu 'det jul
Alle nissebande nisser er så glade

De ska' tømme mange, mange, mange fade
Fyldt med risengød
Nu 'det jul, nu er det jul

Alle nissebande nisser er så spændte
På hvor mange, mange pakker, de ska' hente

OOg om pakken den er blød

Højt oppe lang mod nord
Hører vi ikke spor

Hvor er han i sit vinterskjul?
Får vi noget svar?
Er hans kane klar?

Og bli'r det mon en dejlig jul?
Højt oppe lang mHøjt oppe lang mod nord
Der hvor julemanden bor
Og kigger a sit vinterskjul
Der står hans kane klar
Til den tr han ta'r
Så det ka' bli' en dejlig jul



Leise rieselt der Schnee,
Still und star rht der See,
Weihnachtlich glänzet der Wald.
Freue dich, 's  Christkind kommt bald!

 
In den Herzen ist's war,

Still scStill schweig Kummer und Har,
Sorge des Lebens verhallt.

Freue dich, 's  Christkind kommt bald!

's Kindlein, gölich und ar,
Macht die Herzen so war.
Stahle, du Ster über Wald!

Freue dich, 's  Christkind kommt bald!

  
Bald ist Heilige Nacht,
Chor der Engel eracht.

Hör nur, wie lieblich es schallt!
Freue dich, 's  Christkind kommt bald!

Stille Nacht, heilige Nacht
Alles schläst; einsam wacht
Nur das taute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Stille Nacht, heilige Nacht,
Goes Sohn, o wie lacht

Lieb’ aus deinem gölichen Mund,
Da uns schläg die reende Stnd’.
Christ, in deiner Gebur!
Christ, in deiner Gebur!

Glade jul, dejlige jul,
engle daler ned i skjul!

Hid de flyer med paradisgønt,
hvor de ser, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de går,
- lønlig iblandt os de går!

JuleJuled, evige d,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hydere så,
dengang Heren i krbben lå,
evig er englenes sang,
- evig er englenes sang.



Es ist ein Ros' entsprngen
aus einer Wurzel zar,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Ar

und hat ein Blümlein 'bracht
mien im kalten Winter,
wwohl zu der halben Nacht.

En rose så jeg skyde
op af den osne jord,
alt som os fordum spå'de
profetens tøsteord.
Den rose spired em
midt i den kolde vinter
om natom nat ved Betlehem.


