SÅNG-JULKALENDER 2020 - 1 December
Låt mig få tända ett ljus
Låt mig få tända ett ljus
Tända det bara för dig
Färga din värld röd och klar
Se hur det glittrar till svar
Ute går natten till ro
Bygger en gnistrande bro
Fram till vårt festglada hus
Där jag vill tända ett ljus
Ett ljus för bara dig och mig
Ett ljus för bara dig och mig.

Låt mig få tända ett ljus
Värma dig om du är kall
Nynna en sång som du kan
Se hur du ler lite grann
Stjärnklara midvinterkväll
Lägga sin snömjuka fäll
Intill vårt festglada hus
Där jag vill tända ett ljus
Ett ljus för bara dig och mig
Ett ljus för bara dig och mig.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 2 December
När ljusen tändas därhemma
Var gång skymningen stilla sig sänker
mina tankar till hemmet då går
och jag ler fastän hjärtat det gråter
när mot kvällen jag hemlängtan får.

Och när ljusen skall tändas därhemma
uti drömmen jag åter är där.
Hemmets ljus kan väl aldrig jag glömma
ty det minner om den jag har kär.

Jag är ensam och sitter och drömmer
om min barndom som snabbt rann förbi,
fastän åren ha gått än jag gömmer
på en lågmäld och vek melodi.

Och när ljusen skall tändas därhemma
uti drömmen jag åter är där.
Hemmets ljus kan väl aldrig jag glömma
ty det minner om den jag har kär.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 3 December
Och jungfrun hon går i dansen

Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Dem binder hon om sin kärastes arm,
dem binder hon om sin kärestes arm.

Åh kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Åh kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Jag ämnar ej att rymma bort,
jag ämnar ej att rymma bort.

Och flickan hon går och lossar på rödan gullband.
Och flickan hon går och lossar på rödan gullband.
Så hastigt den gossen åt skogen försvann,
så hastigt den gossen åt skogen försvann.

Då sköto de efter honom med femton gevär.
Då sköto de efter honom med femton gevär.
"Och vill ni mig något så har ni mig här,
och vill ni mig något så har ni mig här”

Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
den vackraste gossen i hela vårt land,
den vackraste gossen i hela vårt land.

Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått fru.
Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått fru.
den vackrast flickan i hela vårt land,
den vackrast flickan i hela vårt land.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 4 December
Bjällerklang
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
hör dess dingle-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.
Vi sitter under fällen,
och snön omkring oss yr
och inte förr´n till kvällen
vi färden hemåt styr.
Bjällerklang, bjällerklang,
hör dess dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om
i munter vintersång.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 5 December
Ser du stjärnan i det blå
Ser du stjärnan i de blå?
Allt du önskar kan du få
Om ditt hjärta har begärt
Vad du har kärt.
Stjärnan har en sällsam makt,
Och när du din önskan sagt
Från en silverstråle klar
Du får ditt svar.
Ödets fé kan vackra gåvor ge
Åt alla de som tror
På himlens stjärnor.
Binder du en önskekrans
Får du allt vad vackrast fanns
När du möter aftonstjärnans
Klara glans.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 6 December
Ljuset i advent
När mörker och kyla ligger kring vårt hus
Då vill jag vänta på julen kring ett levande ljus.
Låt det brinna, låt det brinna,
ljuset som du tänt
Låt det brinna, 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, låt det brinna,
ljuset som du tänt
Låt det brinna, låt det brinna,
ljuset i adven.
Det största är kärleken i evig tid
och finns det ljus, finns det värme,
finns det kärlek och frid.
Låt det brinna, låt det brinna,
ljuset som du tänt
Låt det brinna, låt det brinna,
ljuset i advent.

