Skyltsöndag

3 december
Julallsång på
Stadshustrappan kl 15-16
2njoy med gästframträdanden
av bl. a. Joyvoice
Kom och sjung med!
Tänd ett ljus
Jag såg en stjärna falla. Det var
inatt när alla sov. Jag tror jag önskade att du var nära. För en minut
sen brann den För en sekund sen
försvann den. Var det bara jag som
såg. På radion sjöng dom om fred
på jorden, jag ville tro dom slitna
orden.
Tänd ett ljus och låt det brinna
låt aldrig hoppet försvinna Det är
mörkt nu men det blir ljusare igen
Tänd ett ljus för allt du tror på för
den här planeten vi bor på tänd ett
ljus för jordens barn
Jag fick ett kort från Windhem, jag
visste inte var det låg. Jag såg på
kartan,
du är på andra sidan jorden. Men
det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan som jag såg,
föll för alltid som vi drömmer, föll
för att vi aldrig glömmer!
Tänd ett ljus och låt det brinna....
God jul och gott nytt år. Lova var
rädd om dig själv, en hälsning du
får.
Tänd ett ljus och låt det brinna....
Nu har vi ljus här i vårt hus
Nu har vi ljus här i vårt hus
Julen är kommen, hopp, tra-la-la-la!
Barnen i ring dansa omkring,
dansa omkring
Granen står så grön och grann i
stugan Granen står så grön och
grann i stugan Tra-la-la-la, la-la-la-la,
la-la-la-la-la, la-la-la!
Mellanspel

Kom, lilla vän, kom nu igen
Dansa kring granen, hopp, tra-lala-la!
Glädjen är stor syster och bror,
syster och bror.
Pappa, mamma, alla gå i dansen
Pappa, mamma, alla gå i dansen
Tra-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la, lala-la!
Mellanspel
Nu har vi ljus här i vårt hus.....
Granen står så grön och grann i
stugan.....
Hej mitt vinterland
Hej, mitt vinterland, nu är jag här.
Nu biter frosten i min kind ty kall
är kvällen.
Hej, mitt vinterland, se månen där.
Den lyser kyligt trind på mörka
himlapällen.
Bjällrans klang nu friden stör, när vi
genom skogen kör. Bofink uti granens topp. Förlåt att vi väckte dig
opp!
Hej, mitt vinterland, åh vilken kväll
På vinterholiday, nu blinkar stugans
ljus mot mig - I mitt vita vinterland
Mellanspel
Jag såg mamma kyssa tomten
Jag såg mamma kyssa tomten jag.
Tänk om våran pappa kommit då.
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.

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!
Jag såg mamma kyssa tomten
jag........
Och då fick tomten mammas klapp
och kyss 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!
Bjällerklang
Bjällerklang, bjällerklang, hör dess
dingel- dång. Flingor som nu virvlar
om i munter vintersång.
Följ oss ut, följ oss ut, blacken travar på
I hans spår vår släde går där höga
furor stå.
Ute faller snö. I spiltan blacken
står, och äter lugnt sitt hö. När ljudet honom når,
att selen lyftes ner, och framför
släden snart, med oss han sedan
sig beger, iväg med väldig fart.
Bjällerklang, bjällerklang, .......
Mellanspel
Bjällerklang, bjällerklang, ......
Över mo och myr, vi hastigt far
åstad
Ah, vilket äventyr, det står som en
kaskad
Av snö som muntert yr, och hem
mot hö och stall, det bär nu ystert
av i trav, till Karos glada skall.
Bjällerklang, bjällerklang, ......

