SÅNG-JULKALENDER 2020 - 7 December
Små nära ting
Din längtan flyr vilsen så vida omkring,
Det är som du glömt alla nära ting.
Det är som du aldrig fick lugn en minut,
till någonting annat - du jämt vill ut.

Du tycker din dag är så fattig och grå.
Vad är det du söker? vad väntar du på?
När aldrig du unnar dig rast eller ro,
kan ingenting växa och intet gro.

Gå in i din kammare, liten och trång.
Den gömmer vad hjärtat höll kärast en gång.
På ropet i skogen får ingen ett svar.
Finn vägen tillbaka till det du har.

Den lyckan du söker bak fjället i brand,
den har kanske alltid du haft i din hand.
Du skall inte jaga så rolöst omkring,
men lära dig älska små nära ting.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 8 December
Det strålar en stjärna
Det strålar en stjärna för underligt blid
I öster på himlen hon står
Hon lyst över världens 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
Allas ögon då stråla som bäst
och stjärnorna tindra som mest
Och där ljuset är
Där är det jul

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 9 December
Vi tänder ett ljus i advent

Vi tänder ett ljus i advent,
det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i advent,
det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda och fryser på vår jord,
dom borde få sitta vid vårt bord
när vi tänder ett ljus i advent,
när vi tänder ett ljus i advent.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 10 December
Pepparkaksgubbar
Vi komma, vi komma från Pepparkakeland
och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand.
Så bruna, så bruna vi äro alla tre,
korinter till ögon och hattarna på sne’.

Tre gubbar, tre gubbar från Pepparkakeland,
till julen, till julen vi komma hand i hand.
Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis,
de ville inte resa från vår pepparkakegris.

En sockerbagare
En sockerbagare, här bor i staden
Han bakar kakor mest hela dagen
Han bakar stora, han bakar små
Han bakar några med socker på.

Och i hans fönster hänger julgranssaker
och hästar, grisar och pepparkakor
Och är du snäller så kan du få
Men är du stygger så får du gå.

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 11 December
Jag drömmer om en jul hemma
Jag drömmer om en jul hemma
Där vintergatan slår sin bro
Över tysta skogar och röda logar
I snön vid en frusen mo

Jag drömmer om en jul hemma
I alla fönster brinner ljus
Fint och pyntat är varje hus
Ja, jag längtar till en granskogs sus

SÅNG-JULKALENDER 2020 - 12 December

Barndomshemmet
Där som sädesfälten böja sig för vinden
Och där mörkgrön granskog lyser bakom den,
Syns den lilla röda stugan invid grinden
som i forna dagar var mitt barndomshem.

Det var sol och sommar över gröna hagar
när som artonåring jag därhemma var.
Och de minnen som står kvar från dessa dagar
är det bästa och de vackraste jag har.

Jag är gammal och nu lever jag på minnet
av mitt hem och mina vackra drömmars land.
Vad som fordom bruka’ fängsla barnasinnet
står så tydligt för min inre syn ibland.

Uti hemmet fick jag allt vad jag begärde
Jag förstod det kanske ej förr'n jag blev stor.
Och föräldrarna mig livets goda lärde.
Nu de äro borta både far och mor.

Ifrån landet uti väster tanken glider
hem till kära gamla Sverige då och då.
Fast det nu har svunnit många, långa tider
barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå.

