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Sankta Lucia
Musik: Teodoro Cottrau
Text: Sigrid Elmblad
Sankta Lucia, ljusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring.
Drömmar med vingesus under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
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.
Maria går bland törnrossnår
Andlig visa från Österrike
Svensk text: Ulla Hornborg
Maria går bland törnrossnår. Kyrie eleison.
Maria går bland törnrossnår, som sen sju år ej knoppar får.
Maria på en börda bär. Kyrie eleison.
Den börda i sin kropp hon bär, den henne är så hjärtans kär.
Och åter törnet rosor bär. Kyrie eleison.
Allt sen Maria vandrat här, så röda rosor tornet bär.
När det lider mot jul
Musik: Ruben Liljefors
Text: Jeanna Oterdahl
Det strålar en stjärna för underligt blid
I öster på himlen hon står
Hon lyst över världens oro och strid
Inära två tusenda 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 ljust
Allas ögon då stråla som bäst
och stjärnorna tindra som mest
Och där ljuset är, där är det jul
Jingle bells
Text och musik: James Lord Pierpont
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
Over the fields we go, laughing all the way.
Bells on bob-tail ring. Making spirits bright.
Oh, What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Lusse Lella
Traditionell
Arrangemang: Pelle Olofsson
Lusse Lella, Lusse Lella, elva nätter före jul.
Nu äro vi hit komna så näst före jul.
Lucia
Text och musik: Gunnar Persson
Se hur Lucia med tusende tärnor, fyller vår sal med levande ljus.
Sänd som en stråle från himmelens stjärnor ljusets brud.
Bländande skön under kronan hon lyser, får oss att lyssna och att förstå.
Varför i mörkaste vinter vi hyser, ljusets brud.
Hon till alla hjärtan når med sin röst.
Hennes budskap bringar kärlek och tröst.
Lucia, lucia, du ljusets brud.
Mellan människor och länder vill vi bygga en bro.
Mörka tider alltid vänder.
Sången ger oss hopp och tro.
Lucia
Musik: Carl Bertil Agnestig
Text: Johnny Johansson
Så mörk är natten i midvintertid 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 vi hälsa dej väna lucia
Välkommen du goda med ljuset hit.
Välkommen med hälsning om julefrid.
Välkommen med ljus i din krona.

