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1. Sankta Lucia 

 

1. Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. 

Kring jord som sol’n förlät, skuggorna ruva. 

Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

 

Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

 

2. Natten var stor och stum. Nu, hör, det svingar 

I alla tysta rum, sus som av vingar. 

Se, på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår, 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

 

Se, på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår, 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

 

3. Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar. 

Så hon ett underbart ord till oss talar. 

Dagen skall åter ny, stiga ur rosig sky, 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

 

Dagen skall åter ny, stiga ur rosig sky, 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

 

Natten går tunga fjät, runt gård och stuva… (från början) 

 

 



2. Lusse Lelle 

1. Lusse Lelle, Lusse Lelle. Elva nätter före jul. 
Lusse Lelle, Lusse Lelle. Elva nätter före jul. 
Nu äro vi hitkomna så näst före jul. 
Nu äro vi hitkomna så näst före jul. 

2. Goder morgon härinne både kvinna och man. 
Goder morgon härinne både kvinna och man. 
Husbonde uti huset med maka i famn. 
Husbonde uti huset med maka i famn. 

  



3. Nu tändas tusen juleljus 

1. Nu tändas tusen juleljus 
på jordens mörka rund, 
och tusen, tusen stråla ock 
på himlens djupblå grund. 

2. Och över stad och land i kväll 
går julens glada bud, 
att född är Herren Jesus Krist, 
vår Frälsare och Gud. 

3. Du stjärna över Betlehem, 
o, låt ditt milda ljus 
få lysa in med hopp och frid 
i varje hem och hus! 

4. I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid, 
en stråle av Guds kärleks ljus 
i signad juletid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Judith läser luciavers 

 

5. Ljuset i advent  
 

När mörker och kyla ligger kring vårt hus   

Då vill vi vänta på julen kring ett levande ljus  

  

Låt det brinna (låt det brinna) Låt det brinna (låt det brinna) Ljuset som du tänt 
Låt det brinna (låt det brinna) Låt det brinna (låt det brinna) Ljuset i advent  

  

Vår tro är en krubba och ett nyfött barn   

Vårt hopp är en låga på en veke av garn  

  

Låt det brinna (låt det brinna) Låt det brinna (låt det brinna) Ljuset som du tänt 
Låt det brinna (låt det brinna) Låt det brinna (låt det brinna) Ljuset i advent  

 
Det största är kärleken i evig tid  
och finns det ljus finns det värme finns det kärlek och frid  

  

Låt det brinna (låt det brinna) Låt det brinna (låt det brinna) Ljuset som du tänt 
Låt det brinna (låt det brinna) Låt det brinna (låt det brinna) Ljuset i advent 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Julen är här 

 

Stjärnorna faller i natten nu, himlarna sänker sig ner över jorden 
Och när stjärnans bloss, tänder sitt ljus hos oss, brinner en låga klar 
I hela norden 
 

Julen är här 
Och lyser frid på jorden 
Glädjen är stor 
I ett barns klara ögon bor den 
Julen är här 
I våra mörka länder 
Kom låt oss ta varandras händer 
När julen är här 
 

Solo: Madde & Leah 

Och jag vill tända en stjärna till, den som har frusit och gått vill i världen 
För den som inte finns hos oss, tänder vi nu ett bloss, brinner en låga klar 
Kom hit, här är den 

Julen är här 
Och lyser frid på jorden 
Glädjen är stor 
I ett barns klara ögon bor den 
Julen är här 
I våra mörka länder 
Kom låt oss ta varandras händer 
När julen är här 

Ge oss av den frid som rår i stjärnornas förunderliga hem 
Led oss på den väg vi går så att vi hittar hem till den 
 
Julen är här Och lyser frid på jorden 
Glädjen är stor 
I ett barns klara ögon bor den 
Julen är här I våra mörka länder 
Kom låt oss ta varandras händer  
När julen är här 



7. Staffansvisan 
 

1. (Killar) Staffan var en stalledräng, 

(Tjejer) Vi tackom nu så gärna, 

(Killar) Han vattnar sin fålar fem, 

(Tjejer) Allt för den ljusa stjärnan. 

(Alla) Ingen dager synes än, 

stjärnorna på himmelen de blänka. 

 

2. (Killar) Bästa fålen apelgrå, 

(Tjejer) Vi tackom nu så gärna, 

(Killar) Den rider Staffan själv uppå, 

(Tjejer) Allt för den ljusa stjärnan. 

(Alla) Ingen dager synes än, 

stjärnorna på himmelen de blänka. 

 

3.(Killar) Nu är eld uti var spis, 

(Tjejer) Vi tackom nu så gärna, 

(Killar) Julegröt och julegris, 

(Tjejer) Allt för den ljusa stjärnan. 

(Alla) Ingen dager synes än, 

stjärnorna på himmelen de blänka. 

 

4. (Killar) Nu är fröjd uti vart hus, 

(Tjejer) Vi tackom nu så gärna, 

(Killar) Julegröt och juleljus, 

(Tjejer) Allt för den ljusa stjärnan. 

(Alla) Ingen dager synes än, 

stjärnorna på himmelen de blänka. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Den vintertid nu kommer 

 
Den vintertid nu kommer med snö och vind från nord 
Har pulsat genom staden i allt för tunga skor 
Nu står jag på perrongen och väntar på ditt tåg 
I samma gamla mössa jag hade sist vi sågs 

 

Det har gått snart ett år när du ringer och frågar mig hur jag mår 
Jag mumlar nåt om att allt är väl bra men tänker tiden läker inga sår 
Och radion spelar våran låt och plötsligt är jag där och då 
Minns jag allt som du sa, allting som vi va och nåt inom mig börjar slå 

 
Den vintertid nu kommer med snö och vind från nord 
Har pulsat genom staden i allt för tunga skor 
Nu står jag på perrongen och väntar på ditt tåg 
Med samma varma känsla jag hade sist vi sågs 

 
Solo: Selma & Maja L 
Och jag ser att du ler bakom kragen när du kommer innanför min dörr 
Jag vet inte vad du gör med mig men det du gör 
Gör så det känns precis som förr 
Och alla minnen som vi har dom kommer alltid finnas kvar 
I mitt hjärta finns dom alltid där och värmer mig när det blåser utanför 

 
Den vintertid nu kommer med snö och vind från nord 
Har pulsat genom staden i allt för tunga skor 
Nu står jag på perrongen och väntar på ditt tåg 
Med samma varma känsla jag hade sist vi sågs 

 
Nu står jag på perrongen och vinkar av ditt tåg 
En kram och du är borta men känslan den består 
En kram så är du borta men känslan den består 

 

 

 
 
 



 
9. Rudolf med röda mulen 
 

Rudolf med röda mulen 

heter en helt vanlig ren 

som blivit kall om mulen 

därav kom hans röda sken 

Rudolf fick alltid höra 

Se han har sitt renljus på 

Att han blev led av detta 

Är en sak man kan förstå 

Men en mörk julaftonskväll 
Tomtefar han sa: 
Vill du inte Rudolf säg, 
Med din mule lysa mig 

 

Solo: Hugo E 
Allt sen den dagen renen, 
Tomtens egen släde drar 
Rudolf med röda mulen 
lyser väg för Tomtefar. 

 

Solo: Hugo R + Sebastian + Hugo E 
Men en mörk julaftonskväll 
Tomtefar han sa: 
Vill du inte Rudolf säg, 
Med din mule lysa mig 

Allt sen den dagen renen, 
Tomtens egen släde drar 
Rudolf med röda mulen 
lyser väg för tomtefar. 

 
 
 
 



10. Mössens julafton 
 
1. När nätterna blir långa och kölden sätter in 

Tar mamma mus och samlar hela barnaskaran sin 

Hon visar sen på fällan "ni aktar er för den" 

Så får vi allesammans fira jul igen 

 

Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra 

När julen kommer ska varenda unge vara glad 

Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra 

När julen kommer ska varenda unge vara glad 

 

2. Till slut så kommer kvällen som alla väntar på 

Och pappa mus han letar fram en stövel utan tå 

Den har de sen till julgran och pryder den så fin 

Med spindelväv i gult och blått och gredelint 

 

Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra 

När julen kommer ska varenda unge vara glad 

Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra 

När julen kommer ska varenda unge vara glad 

 

3. De hoppar och de dansar och trallar så en stund 

Tills pappa mus han säger ''nej, nu tar vi oss en blund'' 

Och barna går till sängs medan pappan håller vakt 

Och snart så snarkar allihop i schottistakt 

 

Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra 

När julen kommer ska varenda unge vara glad 

Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra 

När julen kommer ska varenda unge vara glad 

 

 

 

 



11. Santa Claus is coming to town 
 
Solo: Leah 
You better watch out, You better not cry 
Better not pout, I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 

He's making a list 
He's checking it twice; 
He's gonna find out who's naughty or nice 
Santa Claus is coming to town 

Alla: 
He sees you when you're sleeping 
He knows when you're awake 
He knows when you've been bad or good 
So be good for goodness sake! 

You better watch out! You better not cry 
Better not pout, I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 

Solo: Madde: 
You better watch out! 
You better not cry 
You better not pout 
I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 

He's making a list 
And checking it twice; 
He's gonna find out who's naughty and nice 
Santa Claus is coming to town 

Alla: 
He sees you when you're sleeping 
He knows when you're awake 
He knows when you've been bad or good 
So be good for goodness sake! 

You better watch out! You better not cry 
Better not pout I'm telling you why 
Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town 
 



12. We wish you a merry christmas 
 
1. We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 
 
Good tidings we bring to you and your kin 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 

 

2. We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 
 
Good tidings we bring to you and your kin 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 

  

3. We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 
 
Good tidings we bring to you and your kin 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


