
SÅNG-JULKALENDER 2020 - 19 December 
 

Rudolf med röda mulen 

Rudolf med röda mulen 

Hette en helt vanlig ren 

Som blivit kall om mulen 

Därav kom dess röda sken 

 

Rudolf fick alltid höra 

Se, han har sitt dimljus på 

Att han blev led av detta 

Är en sak man kan förstå 

 

Men en mörk julaftonskväll 

Tomtefar, han sa: 

Vill du inte Rudolf, säg 

Med din mule lysa mig? 

 

Allt sen den dagen renen 

Tomtens egen släde drar 

Rudolf med röda mulen 

Lyser väg för tomtefar.



SÅNG-JULKALENDER 2020 - 20 December 
Betlehems stjärna 

 

Gläns över sjö och strand, stjärna ur 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 västerrand slocknar Orion 

Herden som sover trött, barnet som slumrar sött 

Vakna vid underbar korus av röster 

Skåda en härligt klar stjärna i öster 

 

Nu tändas tusen juleljus 
Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund 

Och tusen, tusen strålar och på himlens djupblå grund. 

 

Och över stad och land ikväll går 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, sen du en stråle blid, 

En stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid 



SÅNG-JULKALENDER 2020 - 21 December 
 

När juldagsmorgon glimmar 
 

När juldagsmorgon glimmar, 

jag vill till stallet gå. 

Guds Son i nattens timmar 

där vilar uppå strå. 

Guds Son i nattens timmar 

där vilar uppå strå. 

 

Välkommen hit till jorden 

i signad juletid! 

Du är vår konung vorden 

som ger oss ljus och frid. 

Du är vår konung vorden 

som ger oss ljus och frid. 

 

Till dig vårt lov vi höjer, 

du barn i krubban där, 

och våra knän vi böjer 

för dig, o Jesus kär, 

och våra knän vi böjer 

för dig, o Jesus kär. 



SÅNG-JULKALENDER 2020 - 22 December 
 

Nu har vi ljus här i vårt hus 
 

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! 

  



 

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 23 December 
 

Dagen är kommen 
 

Dagen är kommen! 

Kärlek triumferar. 

Kom låt oss skynda till Betlehem! 

Hälsad av änglar, 

Krist är född till jorden. 

 

O kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja 

vår Herre Krist. 

 

Gud av Gud Fader, 

ljus av ljusens källa, 

Människosonen av Maria född. 

Så Gud sin kärlek 

för all världen visar. 

 

 



O kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja 

vår Herre Krist. 

 

Ordet blev kött och 

tog sin boning bland oss, 

kom till vår jord, Kristus är hans namn. 

Så Gud sig härlig 

för all världen visar. 

 

O kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja 

vår Herre Krist. 

 

Sjung halleluja! 

Sjung, ni änglaskaror. 

Sjung, alla helgon, sjung jordens folk. 

Lov, tack och ära 

vare Gud i höjden. 

  



 

O kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja 

vår Herre Krist. 

 

Evige Fader, 

evig är din strålglans, 

evigt är ljuset från Betlehem. 

Här över barnet 

evigt lyser glorian. 

 

O kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja, 

o kom, låt oss tillbedja 

vår Herre Krist. 

  



SÅNG-JULKALENDER 2020 - 24 December 

 

Goder Afton 
 

Goder morgon, Goder morgon 

båd’ herre och fru. 

Vi önskar eder alla 

en fröjdefull jul. 

 

Goder afton, Goder afton 

välkommen var gäst. 

Vi önskar eder alla 

en fröjdefull fest. 

 

Kring julgranen 

 

Nu så är det jul igen, jultomten myser, 

julegran och klappar han skickar så snäll. 

In i minsta koja nu julljuset lyser, 

alla äro glada på julaftons kväll. 

 

Kära jul, välkommen, välkommen till jorden! 

Nu den långa hösten är slut för i år. 

Med dig kommer snön och lyser upp Norden, 

sen så får vi påska, och så blir det vår. 



 

Och så kommer sommar’n, då grönt är i skogen, 

smultronen, de rodna, och åkern blir gul! 

Men i höst, då skörden är inkörd på logen, 

då vi önska åter: Ack vore det jul! 

 

Nu är det jul igen 
 

Nu är det jul igen 

och nu är det jul igen 

och julen varar väl till påska. 

Nu är det jul igen 

och nu är det jul igen 

och julen varar väl till påska. 

 

Det var inte sant 

och det var inte sant, 

för där emellan kommer fasta. 

Det var inte sant 

och det var inte sant, 

för där emellan kommer fasta. 

 

 

  



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 


