
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efnisskrá 

Hátíð fer að höndum ein íslenskt þjóðlag, úts. Jón Ásgeirsson, Jóhannes úr Kötlum 

Það á að gefa börnum brauð Jórunn Viðar, þjóðvísa 

Jólakvöld Hreiðar Ingi Þorsteinsson, Davíð Stefánsson 

Jól Bára Grímsdóttir, Grímur Lárusson 

Dansaðu vindur Peter/Nanne Grönvald, úts. Skarphéðinn Þór Hjartarson 

 Kristján Hreinsson 

Kóngar þrír J.H. Hopkins, Jón Hjörleifur Jónsson  

Frá borg er nefnist Betlehem enskt lag, úts. J. Stainer, Hinrik Bjarnason 

Jólagjöfin Gustav Holst, Sverrir Pálsson 

Carol of the Bells M. Leontovicj, P.J. Wilhousky 

Walking in the Air Howard Blake, úts. Audrey Snyder  

Christmas Lullaby John Rutter 

Það aldin út er sprungið úts. M.Praetorius, Matthias Jochumsson 

Nóttin var sú ágæt ein Sigvaldi Kaldalóns, séra Einar Sigurðsson 

Have yourself a merry little Christmas H.Martin/ R.Blane 

Jingle Bells J.Pierpoint, úts. Sigurður Geirsson 

  

 

Sópran:  

Anna Guðrún  Björnsdóttir  

Arnheiður Bjarnadóttir  

Bryndís Hákonardóttir  

Dagný Björgvinsdóttir  

Guðrún B. Vilhjálmsdóttir  

Guðrún E. Gunnarsdóttir 

Guðrún Þorbjörg Björnsdóttir  

Hjördís Inga Ólafsdóttir  

Inga Erlingsdóttir  

Ingibjörg Dalberg  

Margrét Þormar  

Ólína Thoroddsen  

Sif Þorsteinsdóttir  

Þórunn Ólafsdóttir 

 

 

 

 

Alt:  

Anna D. Halldórsdóttir 

Arndís Inga Sverrisdóttir  

Birna E. Óskarsdóttir  

Elísabet Dolinda Ólafsdóttir  

Gígja Baldursdóttir  

Gróa Pétursdóttir  

Guðrún  Hafsteinsdóttir  

Helga Hjálmtýsdóttir  

Hróðný Garðarsdóttir  

Hulda Hákonardóttir 

Ingibjörg S. Jónsdóttir  

Laufey Tryggvadóttir  

Margrét Guðnadóttir  

Pálína Magnúsdóttir  

Sigríður Óskarsdóttir  

Steinunn H. Hannesdóttir  

Þorbjörg Karlsdóttir 

 

Tenór:  

Bergþóra S. Þorbjarnardóttir  

Guðmundur Ludvigsson  

Gylfi Árnason  

Haraldur Þráinsson  

Jóna Borg Jónsdóttir  

Kristinn Ingason  

Sigurður J. Grétarsson  

Þórir Ingason 

 

Bassi:  

Hafþór Gylfason  

Héðinn Valdimarsson  

Jón Árnason  

Knútur Árnason  

Ludvig Guðmundsson  

Sigurður Geirsson  

Skúli Þór Magnússon 

stjórnandi  Fjóla Kristín Nikulásdóttir 

píanó Dagný Björgvinsdóttir 

píanó Sigurður Geirsson 

 

Jólatónleikar Selkórsins 

í Seltjarnarneskirkju 
sunnudaginn 5. desember 2021 kl. 16 

 



  

Hin fyrstu jól 

Kristján frá Djúpalæk / Ingibjörg Þorbergs 

Það dimmir og hljóðnar í Davíðsborg 

í dvala sig strætin þagga 

í bæn hlýtur svölun brotleg sál 

frá brunni himneskra dagga 

öll jörðin er sveipuð jólasnjó 

og jatan er ungbarnsvagga. 

Og stjarna skín gegn um skýjahjúp 

með skærum lýsandi bjarma 

og inn í fjárhúsið birtan berst 

og barnið réttir út arma 

en móðirin sælasti svanni heims 

hún sefur með bros um hvarma 

Og hjarðmaður birtist, um húsið allt 

ber höfga reykelsisangan 

í huga flytur hann himni þökk 

og hjalar við reifastrangann 

svo gerir hann krossmark, krýpur fram 

og kyssir barnið á vangann. 

 

 

Þá nýfæddur Jesús 

Björgvin Jörgensson / W. J. Kirkpatrick 

Þá nýfæddur Jesús í jötunni lá 

á jólunum fyrstu, var dýrlegt að sjá. 

Þá sveimuðu englar frá himninum hans, 

því hann var nú fæddur í líkingu manns. 

Þeir sungu "hallelúja" með hátíðarbrag: 

"Nú hlotnast guðsbörnunum friður í dag." 

Og fagnandi hirðarnir fengu að sjá 

hvar frelsarinn okkar í jötunni lá. 

Ég bið þig, ó, Drottinn, að dvelja mér hjá, 

að dýrðina þína ég fái að sjá. 

Ó, blessa þú, Jesús, öll börnin þín hér, 

að búa þau fái á himnum hjá þér. 

 

 

 

Jólafriður 

Ingólfur Jónsson / Felix Mendelssohn Bartholdy 

Friður, friður frelsarans, 

finni leið til sérhvers manns. 

Yfir höf og yfir lönd 

almáttug nær drottins hönd. 

Hans er lífið, hans er sól, 

hann á okkar björtu jól. 

:/: Börn við erum börnin smá, 

börn, sem Drottinn vakir hjá. :/: 

Friður, friður fögur jól, 

frelsarinn er vörn og skjól. 

Verum örugg, verum trú, 

verum glöð á jólum nú. 

Veitum öðrum von og yl 

vermum allt sem finnur til. 

:/: Börn við erum börnin smá, 

börn, sem Drottinn vakir hjá. :/: 

Friður sé um fold og haf 

friðarboðskap Jesús gaf. 

Fátækur hann fæddur var, 

lýsi öllum nær og fjær. 

:/: Börn við erum börnin smá, 

börn, sem Drottinn vakir hjá. :/: 

faðir ljóssins þó hann var. 

Ljóssins faðir, ljós þín skær 

 

 

Heims um ból 

Sveinbjörn Egilsson / Frans Grüber 

Heims um ból helg eru jól, 
signuð mær son Guðs ól, 
frelsun mannanna, frelsisins lind, 
frumglæði ljóssins, en gjörvöll mannkind 
:,: meinvill í myrkrunum lá. :,: 

Heimi í hátíð er ný, 
himneskt ljós lýsir ský, 
liggur í jötunni lávarður heims, 
lifandi brunnur hins andlega seims, 
:,: konungur lífs vors og ljóss. :,: 

Heyra má himnum í frá 
englasöng: "Allelújá." 
Friður á jörðu, því faðirinn er 
fús þeim að líkna, sem tilreiðir sér 
:,: samastað syninum hjá. :,: 

 

Þakkir fyrir veittan stuðning fá Seltjarnarnesbær, Tónlistarskólinn, Seltjarnarneskirkja og Bókasafn Seltjarnarness 


