Sankta Lucia, ljusklara hägring (A el G)
sprid i din vinternatt glans av din fägring
Kom i din vita skrud, huld med din maning
Skänk oss du julens brud, julfröjders aning
//: Drömmar med vingesus under oss sia
Tänd dina vita ljus sankta Lucia ://

Så mörk är natten i midvintertid (D)
Men se då nalkas Lucia
Hon kommer den goda med ljuset hit
Hon kommer med hälsning om julefrid
Hon kommer med ljus, i sin krona
I mörka natten i midvintertid
(F)
vi hälsar dej väna Lucia
Välkommen du goda med ljuset hit
Välkommen med hälsning om julefrid
Välkommen med ljus i din krona

Här är stillhet och tystnad (F)
nu när marken färgats vit
Från den trygga, gamla kyrkan
klingar sången ända hit
Jag har stannat vid vägen
för att vila mig ett tag
Och blev fångad i det gränsland
som förenar natt och dag
Och ett sken ifrån ljusen
bakom fönstrets välvda ram
Har förenat de själar
som finns med oss här i tiden
Och jag vet att dom som har lämnat oss
har förstått att vi är
liksom fladdrande lågor
så länge vi är här
Och där bland gnistrande stjärnor
som förbleknar en och en
Kommer livet väldigt nära
som en skymt av sanningen
Vi är fångar i tiden
som ett avtryck av en hand
På ett frostigt, gammalt fönster
som fått nåd av tidens tand

En sekund är jag evig
och sen vet jag inget mer
Bara ett, att jag lever lika fullt som
någon annan
Jag är här och mitt på en frusen väg
finns det värme ändå
Fastän snön börjar falla
och himmelen blir grå
Och ett sken ifrån ljusen...

Emilia och My?
Julia och Tilda?

Verser
När mörkret så faller på oss här i norr
syns ljussken där natten blir hav
Det gnistrar och glimmar, ger värme och frid
åt gammal, åt ung, åt envar

Tuva

Lucia hon vandrar med ljus i sitt hår
så skinande ren liksom snö
Det faller ett lugn längs den väg där hon går
denna ljusets förtjusande mö

Miranda

När mörker och kyla ligger kring vårt hus
då vill vi vänta på julen kring ett levande ljus.
Låt det brinna....ljuset som vi tänt
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...
Det största är kärleken i evig tid
och finns det ljus finns det värme, finns det kärlek och frid.
Låt det brinna...

Emrik, Hope, Emma

Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng
Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, fålar fem

F13
Gm C13, F F/Eb…

(Kom igen kom igeeen!)

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 såååå
en fröjdefull jul vi få, (fröjdefull, fröjdefull)

//: Nu är eld uti var spis, i var spis, i var spis
Med julegröt och julegris, julegris, julegris
(Kom igen kom igeeen!) ://
Stjärnorna...

//: Nu är fröjd uti vart hus, i vart hus, i vart hus
med julegran och juleljus, juleljus, juleljus
(Kom igen kom igeeen!) ://
Stjärnorna...

//: I den fule ulvens spår, ulvens spår, ulvens spår
raskt och oförskräckt han går, raskt han går, raskt han går
(Kom igen kom igeeen!) ://
Stjärnorna...

Tomtar, tomtar tomtar (D)
vi är små små tomtar
Röda luvor mjuka skor
Smyger kring där mänskor bor
Tomtar, tomtar tomtar
vi är små små tomtar
Klappar klappar klappar
Vi kan göra klappar
Stora hårda, mjuka små
Är du snäll så kan du få
Klappar klappar klappar
Vi kan göra klappar
Julgröt julgröt julgröt
Tomtar gillar julgröt
Vi kan äta stora fat
Risgrynsgröt är tomtemat
Julgröt julgröt julgröt
Tomtar gillar julgröt

Nu i den heliga timman
ser vi mot himlens höjd
och vi hör klockorna klinga
känner vart hjärtas fröjd.

D

Änglarna ger oss hopp och tro
sjunger om fred på vår jord
den som Gud aldrig övergav
en stjärna lyser så klar
Kärleken världen behöver
vet vi att barnet bär
vår långa vandring är över
stjärnan har stannat här
Änglarna…
Himmelen ligger och slumrar
på jordens gula halm
vi känner fröjd och förundran
för vi har kommit fram
Här kan vi drömma om den fred
som vi skall äga en gång
barnet som fötts tar himlen med
och jorden fylls utav sång
Änglarna...

Juni
Anna-Sofia
Vanessa

Slutvers:
När helgen nu kommer med ljus och med frid
Kan tanken du bär på få ro
Ge tid åt varandra ge kraft åt envän
och bygg till varandra en bro

I stjärnljuset klara, sin styrka hon får
en kraft som hon alltid har kvar
låt änglarna sjunga dig fram där du går
idag, och var endaste dag!

Olivia

Nina

