
REGNBÅGSJUL ‘22
Mössens julafton
När nätterna blir långa och kölden sätter in tar
Mamma Mus och samlar hela barnaskaran sin
Hon visar sen på fällan, akta er för den
så får vi allesammans fira jul igen

Hejsan och hoppsan och fallerallera!
När julen kommer ska varenda unge vara gla´!

Och Mamma Mus är flitig, hon hämtar en bit
kol och svärtar tak och väggar i sitt lilla musehål.
För nere uti källarn har mössen sitt krypin, där
städar barna skrymslena med svansen sin.

Hejsan och hoppsan …

Till slut så kommer kvällen som alla väntar på,
och Pappa Mus han letar fram en känga utan tå.
Den har dom sen till julgran och pryder den så fint
med spindelväv i gult och blått och gredelint.

Hejsan och hoppsan …

Och Pappa Mus han säger: "Nu ska vi ta i ring.
Låt kängan stå i mitten, sen så dansar vi omkring.
Så räck varandra svansen. Den kan vi hålla i.
För ett och två och tre och nu så börjar vi."
Hejsan och hoppsan …
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Var unge får till julklapp en liten, liten nöt,
den gnider dom med kolapapper så att den blir
söt. Från skafferiet tar dom en fläskbit eller två,
och den får allesammans lov att lukta på.

Hejsan och hoppsan …

Och gamla Mormor Mus, hon har också kommit ner,
och hennes gungstol gungar takt när hon som dansen ser.
D´är ingen riktig gungstol, för som ni alla vet, så sitter
hon och gungar på en stor potät.

Hejsan och hoppsan …

Dom hoppar och dom 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 och hoppsan …

Men gamla mormor gäspar och säger liksom
så, att julen den är roligast för alla som är
små. Om ingen går i fällan och aktar sig för
den,
ska alla nästa år få fira jul igen.

Hejsan och hoppsan...



3

O helga natt
O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
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Gläns över sjö och strand
Gläns över sjö och strand, stjärna i
fjärran. Du som i Österland, tändes av
Herran.
Stjärnan från Betlehem, leder ej bort men hem.
Barnen och herdarna följa dig gärna.
Strålande stjärna, strålande stjärna.

Natt över judaland, natt över Sion.
Borta vid västerland slocknar Orion.
Herden som sover trött, barnet som slumrar sött.
Vakna vid underbar korus av röster.
Stråla så härligt klar, stjärna i öster.

Hej tomtegubbar
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
En liten tid vi leva här
med mycket möda och stort besvär.
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
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Nu tändas tusen juleljus
Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå
grund.
Och över stad och land i kväll år 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!

Nu så kommer julen
Nu så kommer julen, nu är julen här,
lite mörk och kulen men ändå så kär.
Han i salen träder med så hjärtligt sinn
och i högtidskläder dansa barnen in.

Ljusen och lanternan glimma över dem
som den klara stjärnan över Betlehem.
Nu så kommer julen, nu är julen här,
lite mörk och kulen men ändå så kär.
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Det strålar en stjärna
Det strålar en stjärna förunderligt blid,
i öster på himlen hon står.
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära två tusende år.

När dagen blir mörk och när snön faller vit,
då skrider hon närmre, då kommer hon hit
och då vet man, att snart är det jul.

Ty julen är härlig för stora och små,
är glädje och ljuvaste frid,
är klappar och julgran och ringdans också,
är lycka oändligen blid,

är ljus, alla ögon då stråla som bäst,
och stjärnorna tindra som mest
och där ljuset är, där är det jul – här är jul.
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Nu ha vi ljus
Nu ha 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, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la!

Kom lilla vän, kom nu igen,
dansa kring granen, hopp tra-la-la-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, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

Kom tag en sväng, klappar i mängd,
julbocken hämtat, hopp traa-la-la-la!
Lutfisk och gröt, tårta så söt, tårta så söt,

få vi sedan när vi tröttnat dansa.
Få vi sedan när vi tröttnat dansa.
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!
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God rest ye merry
God rest you merry, gentlemen
Let nothing you dismay
Remember, Christ, our Saviour
Was born on Christmas day
To save us all from Satan’s power
When we were gone astray
O tidings of  comfort and joy, Comfort and joy
O tidings of  comfort and joy

2. In Bethlehem, in Israel,
This blessed babe was born
And laid within a manger
Upon this blessed morn
The which His Mother Mary
Did nothing take in scorn
O tidings of  comfort…

3. From God our Heavenly Father
A blessed Angel came;
And unto certain Shepherds
Brought tidings of  the same:
How that in Bethlehem was born
The Son of  God by Name.
O tidings of  comfort…
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4. “Fear not then,” said the Angel,
“Let nothing you affright,
This day is born a Saviour
Of  a pure Virgin bright
To free all those who trust in Him
From Satan’s power and might.”
O tidings of  comfort…

5. The shepherds at those tidings
Rejoiced much in mind,
And left their flocks a-feeding
In tempest, storm and wind:
And went to Bethlehem straightway
The Son of  God to find
O tidings of  comfort…

6. And when they came to Bethlehem
Where our dear Saviour lay,
They found Him in a manger,
Where oxen feed on hay;
His Mother Mary kneeling down,
Unto the Lord did pray.
O tidings of  comfort…

(vänd)
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7. Now to the Lord sing praises,
All you within this place,
And with true love and brotherhood
Each other now embrace;
This holy tide of  Christmas
All other doth deface.
O tidings of  comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of  comfort and joy

Feliz navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y Felicidad.
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año y Felicidad.

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of  my heart.
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Bereden väg för Herran
Bereden väg för Herran!
Berg sjunken, djup stån opp
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp
Rättfärdighetens förste
Av Davids hus den störste
Välsignad vare han som kom i Herrans namn.

Guds folk, för dig han träder
En evig konung opp
Strö palmer, bred ut kläder
Sjung ditt uppfyllda hopp
Guds löften äro sanna,
Nu ropa:”Hosianna”
Välsignad vare han som kom i Herrans namn.

Gör dina portar vida
För Herrens härlighet
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han som kom i Herrans namn.
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Mer jul
Jag är en lugn person med takt och ton
måttfull och balanserad.
Jag är tyst och still och det ska mycket till
innan jag blir exalterad.
Men jag har en last som håller mig fast
i ett järngrepp varje vinter.
När året är slut och snön ligger djup
och slädarnas medar slinter.

Jag vill ha mer jul.
Ge mig mer jul.
Jag vill ha mer jul.
Ge mig mer jul.
Tusen stjärnor som tindrar,
glitter så långt jag ser.
Av juleljus som glimmar,
vill jag ha mer.

En show glöms bort om den bara visar opp
effekter som man knappast anar.
Så ge mig trettio grader kallt, tomtar överallt
och en skog av gröna granar.

Jag vill ha snötyngda hus, tusentals ljus,
kulörta kulor i drivor,
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bjällerklang som ackompanjemang,
på alla julens skivor.

Jag vill ha mer jul ...

Ge mig en svårknäckt nöt,
sötare gröt,
djupare dopp i grytan,
glittrigare glim
och grötigare rim
och mer Arne Weise i rutan.

Jag vill ha rymligare säck,
segare knäck,
fetare fläsk från grisen,
krimsigare krams,
längre långdans
och raskare räv på isen.

Jag vill ha mer jul …

(stick)
Jag vill ha mer, mer.
Ge mig mer, mer.

Jag vill ha mer, mer.
Ge mig mer, mer.
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White Christmas
I'm dreaming of  a White Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
and children listen
To hear sleigh bells in the snow.

I'm dreaming of  a white Christmas
With every Christmas card I write May
your days be merry and bright
And may all your Christmases be white.

I'm dreaming of  a white Christmas
With every Christmas card I write May
your days be merry and bright
And may all your Christmases be white.
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Jul, jul, strålande jul
Jul, jul, strålande jul
Glans över vita skogar
himmelens kronor med gnistrande ljus.
glimmande bågar i alla Guds hus,
psalm, som är sjungen från tid till tid,
eviga längtan till ljus och frid!

Jul, jul, strålande jul
glans över vita skogar!

Kom, kom, signade jul!
Sänk dina vita vingar
över stridernas blod och larm,
över all suckan ur människobarm,
över de släkten som gå till ro,
över de ungas dagande bo!
Kom, kom, signade jul
sänk dina vita vingar!
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Stilla natt
Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord,
Rymden ljuder av glädjens ord.
Kristus till jorden är kommen,
Eder är frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
Nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.


