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Nytårsdansk 
 

 

 

 

Navn: 

 

Klasse:  
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Hvad betyder sangen? 
Hvert nytår kort efter kl 24 spiller DR salmen Vær velkommen, Herrens år. Salmen 

findes i to udgaver med en tekst til advent og en tekst til nytår. Salmen er skrevet af 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig, der blandt hans mange salmer også har skrevet 

Dejlig er den himmelblå. 

 

Læs sangen og svar på spørgsmålene på side 3 

 

Vær velkommen, Herrens år (Nytår) 

1 Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid1! 
Sandheds Gud! lad dit hellige ord 
Oplive2, oplyse det høje Nord! 
Velkommen, nytår, og velkommen her! 
 

2 
 

Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Nådens3 Gud! lad dit solskin i vår4 

os skænke5 på marken et gyldent år! 
Velkommen, nytår, og velkommen her! 
 

3 
 

Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Fredens Gud! den livsalige6 fred 
du skænke vort land til at blomstres ved! 
Velkommen, nytår, og velkommen her! 
 

4 
 

Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Fader-Gud! os til glæde og gavn 
nytåret henskride7 i Jesu navn! 
Velkommen, nytår, og velkommen her! 
 

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1849 

Melodi: A.P. Berggreen 1852 
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Ordbog 

 

 Ord i teksten Det betyder ordet 

1 Herhid Hertil 
2 Oplive Gøre gladere 
3 Nådens Godhedens 
4 Vår Forår 
5 Skænke Give 
6 Livsaglige Lykkelig 
7 Henskride Tiden kommer 
 

Hvorfor tror du man synger denne sang til nytår? 

 

 

Hvilke fire forskellige ord bliver der brugt til at beskrive Gud? 

 

 

Da Grundtvig skrev denne sang i 1849, var der krig i Sønderjylland. Hvordan kan man 

se i denne sang, at han også tænkte på krigen? 

 

 

Skriv med dine egne ord, hvad sangen handler om 
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Hvad lavede du til nytår? 
Skriv kort, hvad du lavede nytårsaften og lav derefter en tegning, der passer til. 
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Nytårsnavneord 
Skriv 9 navneord, du forbinder med nytår 

Bøj de 9 nytårsnavneord 

Ental 
ubestemt 

Ental 
bestemt 

Flertal 
ubestemt 

Flertal 
bestemt 
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Lav en tegning af et af navneordene 
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Nytårstaler 
Hvert år holder Dronning Margrethe nytårstale kl 18.00. Hun taler direkte til hele 

befolkningen. Hun taler blandt andet om det år, der er gået og kommer med tanker 

og håb for fremtiden. 

Hvorfor tror du, at Dronningen holder sådan en tale nytårsaften? 

 

 

Hvad var din bedste oplevelse i 2018 i skolen? 

 

 

Hvad var din bedste oplevelse i 2018 i din fritid? 

 

 

Hvad husker du bedst, der er sket i hele 2018? 

 

 

Hvad glæder du dig mest til i 2019? 

 

 

Hvad vil du gerne blive bedre til i 2019? 
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Lav en tegning af dig selv, der holder nytårstale 
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Ekstraopgaver 
Farvelæg mandalaerne, hvis du bliver færdig 
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