LUCIA 2019
1 Natten går tunga fjät – ingång
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
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

2 Våran tomte – tomtarna står längs gången – växelsång (tomtarna)
inleder med att svagt sjunga ”midnatt råder” medan tomtarna trippar fram…
Se då krypa tomtar upp ur vråna – upp ur vråna
Lyssna, speja, trippa fram på tårna – fram på tårna
Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp, tipp tipp tapp

Vem är alltid glad och go – Tomten är alltid glad och go
Vem kan skratta ho ho ho – Tomten kan skratta ho ho ho
GLAD OCH GO – HO HO HO
Ja det är våran tomte våran tomte
Han önskar alla barnen en god jul
Ja det är våran tomte våran tomte
Han önskar alla barnen en god jul
Vem har luva och tomtesäck – Tomten har luva och tomtesäck
Vem har finast julebock – Tomten har finast julebock
TOMTESÄCK – JULEBOCK
Ja det är våran tomte…

3 Tre pepparkaksgubbar
Vi komma, vi komma, till pepparkakeland
Och vägen vi vandrar tillsammans hand i hand
Så bruna, så bruna vi äro alla tre
Korinter till ögon och hattarna på sne
Tre gubbar, tre gubbar, från pepparkakeland
Till julen, till julen, vi komma hand i hand
Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis
De ville inte resa från vår pepparkakegris

4 Jul-valspotpurri – Fsk
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
Goder afton, Goder afton, både herre och fru
Vi önska eder alla en fröjdefull jul
Goder afton, Goder afton, både herre och fru
Vi önska eder alla en fröjdefull jul
God jul önskar vi er alla, God jul önskar vi er alla
God Jul önskar vi er alla, och ett gott nytt år
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas, and a happy new year

5 Adventsvers 1 – elev ur åk 3 läser vers och sen sjungs Tänd ljus
(När första ljuset brinner, står julens dörr på glänt
Och alla barnen glädjas, att fira få advent)
Tänd ljus, ett ljus ska brinna, för denna våran jord (fsk)
Den klara himla stjärna, där vi ju alla bor
Låt fångar få sin frihet, och flyktingar sitt hem (alla)
Tänd ljus för den som gråter, och de som tröstar dem

6 Staffan stalledräng – Stjärngossar + alla
Staffan var en stalledräng, STALLEDRÄNG; STALLEDRÄNG
Han vattnade sina fålar fem, FÅLAR FEM; FÅLAR FEM
STJÄRNORNA DE TINDRA SÅ KLARA
GOSSAR LÅT OSS LUSTIGA VARA
EN GÅNG BLOTT OM ÅRET SÅ
EN FRÖJDEFULL JUL VI FÅ
Femte fålen apelgrå, APELGRÅ, APELGRÅ
Den rider Staffan själv uppå, SJÄLV UPPÅ, SJÄLV UPPÅ
STJÄRNORNA….
Nu är eld i varje spis, VARJE SPIS, VARJE SPIS
Med julegröt och julegris, JULEGRIS, JULEGRIS
STJÄRNORNA….

7 Ljus för fred – åk 1 (Sjungs två gånger)
Vill du vara med, och tända ljus för fred
Hålla ljusen högt, så alla mänskor se-eer
Vill du vara med, i bönen som vi ber
Vi önskar att det ska bli fred på jo-o-rden
Ljusen dom ska brinna överallt
Även det det brukar vara mörkt och kallt
Dom ska lysa upp den vägen som vi går
Hjälpa oss så att vi kan förstå

8 Adventsvers 2 – elev ur åk 3 läser vers, sen sjungs Tänd ljus
(När andra ljuset brinner, är snart Lucia här
Med ljus och lussekatter, och bud om julen bär)
Tänd ljus, två ljus ska brinna, för kärlek och för hopp (år 1)
För den som hjälper andra, som alltid ställer opp
Låt fångar få sin frihet, och flyktingar sitt hem (alla)
Tänd ljus för den som gråter, och de som tröstar dem

9 Sockerbagaren – alla
En sockerbagare här bor i staden, han bakar kakor mest hela dagen
Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på
Och i hans fönster hänger julgranssaker och hästar grisar och pepparkakor
Är du snäller så kan du få, men är du stygger så får du gå

10 Mössens julafton – alla – skånska (er vanliga röst)
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
Sen så kommer kvällen, som alla väntat på
O pappa mus han letar fram en stövel utan tå
Den har dom sen till julgran o pryder den så fint
Med spindelväv i gult o blått o gredelint
Hejsan, hoppsan….

11 Det hände sig i Betlehem – åk 2
Det hände sig i Betlehem, för mycket länge sen
En pojke fick i djurens stall, sitt allra första hem
ÄNGLAKÖREN SJÖNG SIN SÅNG, OM VAD SOM HADE HÄNT
GUD SIN SON FÖR FÖRSTA GÅNG, TILL JORDEN HADE SÄNT
Och herdarna fick plötsligt se, en stjärna stor och klar
Dom följde den och hamnade, precis där Jesus var
ÄNGLAKÖREN…

12 Adventsvers 3 – elev ur åk 3 läser versen sen sjungs Tänd ljus
(När tredje ljuset brinner, vi juleklappar syr
Och mamma bakar kakor, och har ett fasligt styr)
Tänd ljus, tre ljus ska brinna, för alla som står opp (år 2)
För allas lika värde, för allas rätt till hopp
Låt fångar få sin frihet, och flyktingar sitt hem (alla)
Tänd ljus för den som gråter, och de som tröstar dem

13 Decembernatt – åk 3 – skånska (er vanliga röst)
Snön ligger vit, en kall decembernatt
Och i månens ljus på gården, där sitter Jennys svarta katt
Det är advent, tre ljus är tända nu
Och den där känslan av förväntan, den har jag kvar ännu
Snart är det jul, den helg, vi firar i fridens namn
Då vi ska ta oss tid, och bry oss om varann
Men vi får så brått, och mest, så irrar vi omkring
Och våra tankar dom gäller, då vi har glömt nånting
Men Jennys katt, den sitter kvar där än
I månens ljus på gården, som om den har på känn
Att ta det lugnt, e bra för kropp o själ
O jäkt o stress, får ingen att må väl
Nu är det jul, den helg...
Och våra tankar dom gäller, då vi har glömt nånting

14 Juletid – sjungs två gånger
Juletid, stilla ro och frid
Och på himlen, stjärnan så blid
Det klingar av klockor, och människor ler
En tid då vi tror på det goda vi ser
En tid att glädjas, att öppna vår boning (pojkar)
En tid för tillit, och försoning (flickor)
Ljus och värme (pojkar), en sång kommer närmre (flickor)
Änglar i höjden, som hälsar vår herre (alla)

15 Adventsvers 4 – elev ur åk 3 läser versen sen sjungs Tänd ljus
(När fjärde ljuset brinner, vi hämtar julegran
Och alla barnen räknar, dan före dan före dopparedan
Och när alla ljusen brinner, då blir det väldigt kul
Med klapparna och tomtarna, som önskar oss God Jul)
Tänd ljus, nu strålar alla, fyra ljus för honom (år 3)
Som inte gör nån skillnad, på dig och mig och dom
Låt fångar få sin frihet, och flyktingar sitt hem (alla)
Tänd ljus för den som gråter, och de som tröstar dem

AKT 2 – åk 4-6 går in längs sidorna och nynnar på ”nu tändas tusen juleljus”. De ställer sig
vid båda sidor om gradängerna. (normalfart fram, så att ni hinner)

16 Nu tändas tusen juleljus – alla (understruket = starkt)
(inget intro-sången börjar direkt)
Nu tändas tusen juleljus, på jordens mörka rund
Och tusen tusen strålar och, på himlens djupblå grund
Och över stad och land i kväll, går julens glada bud
Att född är herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud
Du stjärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus
Få lysa in med hopp och frid, i varje hem och hus
I varje hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle blid
En stråle av guds kärleks ljus, i signad juletid (långsamt i slutet)

17 Rudolf / Jag såg mamma kyssa tomten – alla (Rudolf – 6:an)
Rudolf med röda mulen (Rudolf), hette en helt vanlig ren (Jag heter Rudolf)
Som blivit kall om mulen därav kom dess röda sken (som ett stoppljus)
Rudolf fick alltid höra (Rudolf), se han har sitt dimljus på (jag heter Rudolf)
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 MEJ (tomtarna)
Allt sedan dagen renen (Rudolf), tomtens egen släde drar (Jag heter Rudolf)
Rudolf med röda mulen, lyser väg för tomtefar
Lyser väg för tomtefar (långa toner)
Jag såg mamma kyssa tomten jag
Tänk om våran pappa kommit då?
Jag hade gömt mig i en vrå
För att titta lite på
Ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få
Och då fick tomten mammas klapp och kyss (smack)
Sedan sa hon, "Åh, vad du är bra!''
Nej ingen ser att det är du
Men jag såg att det var
Tomten mamma kysste i går kväll
Nej ingen ser att det är du
Men jag såg att det var
Tomten mamma kysste iiiii gåååår kvääääääll (ljusare och ljusare)

Åk F-3 ”Det klassiska Luciatåget” går ut o nynnar på ”natten går tunga fjät” (nr 18). Åk 4-6
tar plats på gradängerna och F-3 samlas på ovanvåningen vid orgeln.

19 Nu tror du på tomten igen (Santa Claus is coming to town)
Snart dan före dan, en har varit snäll
men flänger runt stan i en julkarusell
Nu tror du på tomten igen
Ja släden såklart, nu drar han sin kos
med renen som har en lingonröd nos
Nu tror du på tomten igen
Han kollar önskelistor
med sånt som vi vill ha
Och fast mycket verkar onödigt, är han sjyst och säger ja
Snart dan före dan, en har varit snäll
men flänger runt stan i en julkarusell
Nu tror du på tomten igen
Han kollar önskelistor…
Snart dan före dan, en har varit snäll…
Nu tror du på tomten igen
Ja nu tror du på tomten igen

20 Tänd ett litet ljus
Tänd ett ljus i vintertid, hoppets låga är den (1a versen – år 4)
Visar att nån vågar tro, på ett ljus i världen
Tänd ett ljus för ensamhet, och för den som gråter (2a versen – år 5)
Tänd ett ljus för alla som, tröstar och förlåter
Tänd ljus från mig, tänd ett ljus från dig (ALLA)
Håll det högt, låt det lysa över världen
Mörkret skingrar sig, för det ljus vi tänt
I advent, tänd ett litet ljus
Tänd ett ljus för vackra ord, ett för varma händer (3dje versen – år 4)
Tänd ett ljus för fred på jord, folk i alla länder
Tänd ett ljus och våga tro, på det som står skrivet (4e versen – år 5)
Tänd ett ljus för sanningen, tänd ett ljus för livet
Tänd ett ljus från mig… (ALLA)
Lågan brinner – mörkret försvinner – ljuset vinner (år 4)
Lågan brinner – mörkret försvinner – ljuset vinner
Tänd ett ljus från mig…/Lågan brinner (ref år 5-6, kör år 4)
(sista ordet ”vinner” tas bort från kördelen för att det ska bli rätt på slutet)

21 Endast tomten e vaken – skånska (Er vanliga röst)
Någon från 4-6 läser 1:a versen innan sången)
Midvinternattens köld e hård, stjärnorna gnistra o glimma
Alla sova i enslig gård, djupt under midnatts timma
Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur o gran
Snön lyser vit på taken, endast tomten e vaken
Går till stängslet för lamm och får, se hur de sova där inne
Går till hönsen där tuppen står, stolt på sin högsta pinne
Karo i hundbots halm mår gott, vaknar o viftar på svansen smått
Karo sin tomte känner, dom äro goda vänner
Midvinternattens köld e hård, stjärnorna gnistra o glimma
Alla sova i enslig gård, djupt under midnatts timma
Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur o gran
Snön lyser vit på taken, endast tomten e vaken
Snön lyser vit på taken, endast tomten e vaken

22 Blue Christmas (hela sången två gånger, 4:or kör)
//: I´ll have a blue Christmas without you
Ill be so blue just thinking about you
You´ll be doin´ all right, with your Christmas of white
But I'll have a blue, blue blue blue Christmas ://
But I´ll have a blue, blue blue blue Christmas

24 Julen är nära
Vi har ett litet fönster, där snön har bildat mönster
Vi har fått det mysigt i vårt skjul
Kulor och girlanger, glitter tingeltangel
Det ska bli en härlig jul - vi ska få en härlig jul
Julen är nära oss alla, när vi ser snöflingor falla
Vi sjunger sånger tänder ljus, det blir så fint här inomhus
Julen är nära oss alla
Som ett brev på posten, kommer genom skorsten
Tomten glömmer inte oss ikväll
Till pojkar och till jäntor, han kommer med presenter
Om man varit riktigt snäll - om man varit riktigt snäll
Julen är nära oss alla…

24 Tänd ett ljus – Last Christmas
Intro
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you give it away
This year, to save me from tears
I´ll give it to someone special
Last Christmas…
Titta på Fredrik – knäpp med fingrarna
Piano intro två varv
Tänd ett ljus och låt det brinna
Låt aldrig hoppet försvinna
Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen (knäppningarna slutar)
Tänd ett ljus för allt vi tror på
För den här planeten vi bor på
Tänd ett ljus, för jordens barn (a capella på slutet)

25 Vår julskinka har rymt – skånska (er vanliga röst)
2 st Weerner ska utses från 4-6
PRAT

-

Du Werner, köpte du ingen julskinka?
Det är väl klart att jag köpte julskinka Werner. Den står i ugnen!
Nej Werner, den måste ha rymt, vad ska vi ta oss till?
Lugna ner dig Werner
Ja men gästerna kommer ju när som helst.
Ja, men vi kan ju alltid bjuda på nån mumsig grönsak
Ja visst ja!
DET GÅR PRECIS LIKA BRA MED SELLERI

Nu är julen här - alla tomtarna myser
Men vår lilla gris - med sin frånvaro lyser
Ack vad är väl gröt, och tårta så söt, och sylta och pastejer?
Äh korv och paj, är bara blaj, men gris är nåt för sig
Vår julskinka har rymt - och släkten kommer om en timma
Vår julskinka har rymt - hur kan en gris bara försvinna
Har ingen sett vår lilla kotlett, med rumpan blank av fett
Vår julskinka har rymt, det tycker vi är grymt!
PRAT 2 st

-

Stängde du inte ugnsluckan Werner?
Självklart Werner, han måste ha brutit sig ut!
Brutit sig ut! Vilket svin!
Jaja, lite svin får man ju räkna med. Haha!
Lite svin, det var väldigt roligt sagt Werner.
Tack ska du ha Werner.
Tack Werner!

Våran gris han drog - har ni hört, en sån ful en
Men han trodde nog - på ett liv, efter julen
Ja visst han sa Goodbye och stack till Hawaii, tillsammans med Miss Piggy
Ja, fläsket brann, så han försvann- en mansgris det var han!
Vår julskinka har rymt - och släkten kommer om en timma
Vår julskinka har rymt - hur kan en gris bara försvinna
Nu ger vi opp- för utan hans kropp är grisfesten en flopp!
Vår julskinka har rymt - det tycker vi är grymt!
PRAT 2 st

-

Tänk att allting skulle gå åt skogarna Werner.
Ja, och detta mitt på julafton!
Ja, det är som det gamla skånska ordspråket:
Hur man än vänder sig så har man skinkan bak!
Det var väldigt fint sagt Werner!
Tack Werner!
Tack själv Werner!

Vår julskinka...

26 Christmas time
There won't be snow in Africa this Christmas-time
The greatest gift they'll get this year is life
Where nothing ever grows
No rain nor rivers flow
Do they know it's Christmas-time at all? Forte!
But say a prayer, Pray for the other ones
At Christmastime it's hard, but when you're having fun
There's a world outside your window
And it's a world of dread and fear
Where the only water flowing, is the bitter sting of tears
And the Christmas bells that ring there, are the clanging chimes of doom
Well tonight thank God it's, them instead of you Forte fortissimo!!!
There won't be snow in Africa this Christmas-time
The greatest gift they'll get this year is life
Where nothing ever grows
No rain nor rivers flow
Do they know it's Christmastime at all?
ETT KORT SOLO (synth)
(Here's to you) raise a glass for everyone killar - tjejer
(Here's to them) underneath that burning sun killar - tjejer
Do they know it's Christmastime at all? Forte!
SOLO (synth)
There won´t be snow in Africa this Christmas-time…
SOLO (synth)
Feed
Feed
Feed
Feed

the
the
the
the

world
world - Let them know it's Christmas-time again
world
world – Let them know it´s Christmas-time again

27 En Fridsam jul - önskar Tryde Friskola (text F. Larsson 2007)
Na-na-na-na…..SVAGT
Nu är den här, julen står på glänt
Vi tänder ljus, när det blir advent
Ett luciatåg, som berört vart sinn
När nu vi har, julen sjungit in
Vi Tryde barn, tackar nu för oss
Men nästa jul, vi är tillbaks förstås
Så från alla oss, som här framme står
En fridsam jul, och ett gott nytt år
Na-na-na-na…..SVAGT
Vi tryde barn, tackar nu för oss
Men nästa jul, vi är tillbaks förstås
Så från alla oss, som här framme står
En fridsam jul, och ett gott nytt år
Så från alla oss, som här framme står
En fridsam jul, och ett gott nytt år

28Sul mare Luccica
Sul mare luccica,
l'astro d'argento
Placida è l'onda,
prospero è il vento.
//: Venite all'agile barchetta mia!
Santa Lucia, Santa Lucia! ://

Såhär uttalas orden:
Sul mare lutchika
Lastro dardjento
Plashida loonda
Prospero iel vento
//: Venite adjile, barketta mia
Santa Lutchia, santa Lutchia ://
En bit in i sången så börjar ni gå ut ur kyrkan men fortsätter att sjunga till alla kommit ut.

