
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
Tenn lys  
Et lys skal brenne, for denne lille jord,  
Den blanke himmelstjerne 
Der vi og alle bor. 
Må alle dele håpet 
Så gode ting kan skje. 
Må jord og himmel møtes et lys er tent for det. 
2 
Tenn lys!  
To lys skal skinne, for kjærlighet og tro,      
For dem som viser omsorg 
Og alltid bygger bro. 
Må fanger få sin frihet 
Og flyktninger et hjem, 
Tenn lys for dem som gråter 
Og dem som trøster dem. 
3 
Tenn lys! 
Tre lys skal flamme, for alle som må slos 
For rettferd og for frihet. 
De trenger hjelp fra oss. 
Må ingen niste motet  
før alle folk et ett. 
Tenn lys for dem som kjemper 
For frihet og for rett. 
4 
Tenn lys 
Nå stråler alle, de fire lys for ham, 
Som elsker alt som lever, 
Hver løve og hvert lam. 
Tenn lys for himmelkongen 
Som gjeterflokken så! 
Nå møtes jord og himmel 
I barnet lagt på strå. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Santa Lucia 

Svart senker natten seg 
I stall og stue 
Solen har gått sin vei,  
Skyggene truer 
Inn i vårt mørke hus 
Stiger med tente lys, 
Santa Lucia, Santa Lucia 
 
Natten er mørk og stum 
Med ett det suser 
I alle tyste rom  
Som vingene bruser 
Se, på vår terskel står 
Hvitkledd med lys i hår  
Santa Lucia, Santa Lucia 
 
Mørke skal flykte snart 
Fra jordens daler  
Slik hun et underfullt 
Ord til oss taler 
Dagen skal atter ny  
Stige av røde sky 
Santa Lucia, Santa Lucia 
 
Lussekatt og pepperkake 
 Lussekatt og pepperkake 
Alle sammen skal får smake 
Se Lucia kommer her,  
Se i kurven som hun har , (synges flere ganger) 
   

 
TRE PEPPERKAKEGUBBER. 

Vi kommer, vi kommer fra Pepperkakeland,  
og veien den gikk vi tilsammen alle mann. 

Så fine og brune og stekte det er vi, 
korinter til øyne er fint, det må du si. 

 
Tre koner, tre koner fra Pepperkakeland, 

til julen, til julen vi kommer om vi kan, 
Men nissen og grisen de er nok ikke med.  

De sitter i vårt kakehus - og passer pent på det! 
 

 

 



Engelen Gabriel kom fra himmelen            
Kom til Maria i Nasaret. 
 
Maria, Maria du skal bli mor. 
Et barn skal du bære til Herrens ære. 
En sønn skal du få i en seng av strå. 
Og han skal forkynne Guds ord. 
2 
”Skal jeg bli mor? Men, Ånd fra himmelen, 
hvordan, å hvordan skal dette skje?” 
Ref. 
3 
”Ånden fra Herren skal komme over deg  
Og du skal bære hans egen sønn.” 
 
VENTEVISE 
Nå tenner vi lyset,  
Hvem venter vi på ? 
Hva fyller oss alle med glede ? 
Vi venter på Jesus  
Han kommer fra Gud 
Med fred til oss alle er nede. 
 
Vi venter, venter, nå kommer han snart 
Vi venter, venter, er det så rart ? 
Vi venter, venter når julen er nær 
Vi venter, venter, for snart er han her. 
 
Ring, ring, ring 
Endelig er julen her, 
Barnas store fest. 
Juletre og tente lys- 
Å, så fint det er! 
 
Ring, ring, ring 
Ring, alle klokker ring! 
Ring og be store og små 
til julens glade fest. 
 
Endelig er julen her, 
Gode gavers fest. 
Du og jeg kan hjelpe til 
Gjøre noen glad 
 
Endelig er julen her, 
Himlens store fest. 
Jesus vil vi hylle nå – 
Han er hedersgjest. 
 
 



 
Når nettene blir lange og kulda setter inn  

så sier vesle musemor til ungeflokken sin:  

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den,  

skal alle sammen snart få feire jul igjen!  

 

ref: Heisan og Hopsan og fallerallera!  

Om julekvelden da skal alle sammen være gla!  

Heisan og Hopsan og fallerallera!  

Om julekvelden da skal alle sammen være glad  

 

Ja musemor er flittig, hun tar et stykke kull  

 og sverter tak og vegger i sitt lille musehull,  

mens barna feier golvet og danser som en vind  

og soper borti krokene med halen sin.  

 

ref.          

Omsider kommer kvelden som alle venter på  

og musefar han trekker fram en støvel uten tå,  

den pynter de med spindelvev og småspiker og sånn,  

og så putter de en flaskekork i hempa på'n  

 

ref.  

Og musefaren sier, nå skal vi danne ring,  

la støvlen stå i midten så går vi rundt omkring.  

Vi gir hverandre halen som vi kan leie i,  

og en og to og tre, og så begynner vi!  

 

ref.  

Og julematen deres, det er ei lita nøtt,  

og så et stykke dropspapir for dem som liker søtt.  

 Og musemor har stillet opp en fleskebit på skrå,  

og den får alle sammen lov å lukte på.  

 

ref.  

Ja musebestemora er også kommet inn,     

nå sitter hun og koser seg i gyngestolen sin.  

Det æ'kke orntli gyngestol, d'er no' som alle vet,  

hun sitter der og gynger på en stor potet.  

 

 ref.  

 

Så hopper de, så danser de, så traller de en stund 

 til musefaren sier:"Det er best vi tar en blund."  

 Og ungene de legger seg, mens pappa holder vakt,  

 men selv i søvne traller de i hopsatakt:  

 

ref.  

Og bestemora gjesper, og sier slik som så:  

"D'er morosamt med jula for dessa som er små,  

(og) hvis ingen går i fella, men passer seg for den,  

skal alle sammen snart få feire jul igjen!"  

 

 
 



 
 
 
Margrethe Munthe (1860-1931) 

På låven sitter nissen med sin julegrøt, 
så god og søt, så god og søt. 
Han nikker, og han smiler, og han er så glad, 
for julegrøten vil han gjerne ha. 
Men rundt omkring står alle de små rotter, 
og de skotter, og de skotter. 
De vil også gjerne ha litt julegotter, 
og de danser, danser rundt i ring.  

Men nissen, se han truer med sin store skje: 
"Nei, bare se og kom av sted, 
for julegrøten min den vil jeg ha i fred, 
og ingen, ingen vil jeg dele med." 
Men rottene de hopper, og de danser, 
og de svinser, og de svanser, 
og de klorer etter grøten, og de stanser, 
og de står om nissen tett i ring.  

Men nissefar, han er en liten hissigpropp, 
og med sin kropp han gjør et hopp. 
"Jeg henter katten hvis de ikke holder opp! 
Når katten kommer, skal det nok bli stopp." 
Da løper alle rottene så bange, 
ja, så bange, ja, så bange, 
og de svinser, og de svanser noen ganger, 
og i en, to tre så er de vekk.  

  
 
Godnattsang for nissunger 
Snart er det mørkt i stall og i låve                   
- nå skal alle nissunger sove. 
Vår kjære Milde Måne 
- skinn ned på alle dem 
som ikke har en seng 
og som ikke har et hjem. 
 
Må alle små i verden 
Få sove denne natt. 
Må ingen av oss gråte 
Og ingen bli forlatt 
 
Godnatt – godnatt – godnatt 
Godnatt – min skatt - god natt                                        
 
 
 



 
 
 
VI TENNER VÅRE LYKTER NÅR DET MØRKNER 
 
Sneen daler lett og fin og strøk blidt mot ruten min 
i morges da jeg drømte på min pute. 
Vi tok skjerf og votter på, hastet veldig med å gå 
snart var det tusen barnespor der ute. 
 
Og vi tenner våre lykter når det mørkner, 
Og når alle lyder pakkes inn i vatt. 
Ja, vi tenner våre lykter når det mørkner. 
Kanskje lyser de til kvelden si'r: "Go' natt!" 
 
Først så trakk vi kjelken opp på en diger bakketopp 
Så suste vi avsted langt utpå jordet. 
Og så bar det opp igjen, snart var vi på topp igjen. 
Så lo vi mens vi akte, små og store. 
 
Ref: 
 
Vi har bygget oss et slott som vi syns ble stort og flott 
Med prinser og med snedronning så vakker. 
Vinterdagen tar farvel, vi må hjem nå er det kveld. 
Vi ser på himlen at det lir og lakker. 
 
Ref: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
En krybbe var vuggen 
1 
En krybbe var vuggen som ventet ham her,                                           
Det lille barn Jesus vår frelser så kjær. 
Men stjernene lyste helt inn der han lå,  
det lille barn Jesus, på leiet av strå. 
2 
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.  
Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror.  
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, 
Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik. 
3 
Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
Slik åpnet du porten til himlen for meg. 
Velsig oss, vær med oss, i lys på vår vei 
Så alle kan samles i himlen hos deg! 
 
 
AWAY IN A MANGER 
Away in a manger,                                                                       
Nocrib for a bed 
The little Lord Jesus 
Laid down His sweet head 
The stars in the sky 
Looked down where He lay 
The little Lord Jesus 
Asleep on the hay. 
 
The cattle are lowing 
The Baby awakes 
The little Lord Jesus 
No crying He makes 
I love Thee, Lord Jesus 
Look down from the sky 
And stay by my cradle 
til morning is nigh. 
 
Be near me, Lord Jesus, 
I ask Thee to stay 
Close by me forever 
And love me I pray. 
Bless all the dear children 
In Thy tender care 
And take us for heaven 
To live with Thee there. 
 



 
 
 
 
 

Deilig er jorden 

Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel, 
skjønn er sjelenes pilgrimsgang. 
Gjennom de fagre riker på jorden                        
går vi til paradis med sang. 

Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slekt skal følge slekters gang; 
aldri forstummer tonen fra himlen 
i sjelens glade pilgrimssang! 

Englene sang den             
først for markens hyrder;    
skjønt fra sjel til sjel det lød:              
Fred over jorden! Menneske fryd deg.                                 
Oss er en evig frelser født 

 
Deilig er den himmel blå 
1. Deilig er den himmel blå, 
lyst det er å se derpå, 
hvor de gyldne stjerner blinker 
hvor de smiler, hvor de vinker 
/: oss fra jorden opp til seg :/: 
 
2. Det var midt i julenatt, 
hver en stjerne glimtet matt 
da med ett der ble å skue 
en så klar på himlens bue 
/: som en liten stjernesol :/: 
 
3. Når den stjerne lys og blid 
lot seg se ved midnatts tid 
var det varslet i Guds rike 
at en konge uten like 
/: skulle fødes på vår jord :/: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nå tennes tusen julelys 

1. Nå tennes tusen julelys, det stråler rundt vår jord, 

og himlens stjerner blinker ned, til liten og til stor. 

2. Og over land og by ikveld, går julens glade bud, 

om han som fødtes i en stall, vår frelser og vår Gud. 

3. Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned, 

og minn oss om at Julens bud er kjærlighet og fred. 

4. Til hvert et fattig hjerte send et lysstreif i fra sky 

så finner det den rette vei og det blir jul på ny. 

 
 
 
Å jul med din glede 
 
Å,  jul med din glede og barnlige lyst,                          
vi ønsker deg alle velkommen.                   
Vi hilser deg alle med jublende røst 
titusende ganger velkommen. 
        
Ref:                              
Vi klapper i hendene,                   
vi synger og vi ler, 
så glad er vi, så glad er vi. 
Vi svinger oss i kretsen 
og neier og bukker. 
  
I Østerlands vise, I tre stjernemenn,       
Vivet jo hvor hen I skal drage; 
For vi ville også så gjerne derhen 
og Eder på reisen ledsage. 
  
Ref: 
  
Så rekker jeg deg nå med glede min hånd; 
kom, skynd deg og gi meg den andre. 
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd 
og lover å elske hverandre. 
  
Ref: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Jule stjerne stor og fin 

1.  
Julestjerne, stor og fin                                                            
Du skal være stjernen min. 
Julen flytter inn i meg, 
Når jeg lar den vise vei. 
Blir det mørkt og leit en gang,  
Tenker jeg på englens sang:  
Du skal ikke være redd!                                                                                                                           
Det er skjedd! 
2. 
Jeg har lært at Jesus kom 
for å hjelpe alle som 
trenger en å holde i 
når det blir for vanskelig. 
”Frelse” er et mektig ord, 
men det trengs på denne jord. 
Du skal ikke være redd!  
Det er skjedd. 
3. 
Nesten som et eventyr, 
Handler det om folk og dyr. 
Gjetere tik med seg lam. 
Vise menn fant også fram. 
Kongesønn og ordentlig prins,  
Jesus, jeg er glad du fins. 
Jeg skal ikke være redd! 
Det er skjedd! 
4. 
Hvis jeg hadde vært med der,                                   
Ville jeg stått ganske nær, 
Klappet dyra, lyttet godt.                                                                 
Englekoret var nok flott. 
Gleden kan vi rope ut: 
Takk og ære være Gud! 
Jeg skal ikke være redd! 
Det er skjedd!  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Et barn er født i Betlehem, 
 
1. Et barn er født i Betlehem, 
    i Betlehem; 
    ti gleder seg Jerusalem. 
    Halleluja, halleluja! 
 
 2. En fattig jomfru satt i lønn, 
    hun satt i lønn 
    og fødte himlens kongesønn. 
    Halleluja, halleluja! 
 
 3. Han lagdes i et krybberom, 
    et krybberom. 
    Guds engler sang med fryd derom. 
    Halleluja, halleluja! 
 
 4. Men okse der og asen sto, 
    og asen sto 
    og så den Gud og Herre god. 
    Halleluja, halleluja! 
 
 5. Av Saba kom de konger tre, 
    de konger tre; 
    gull, røkelse, myrra ofret de. 
    Halleluja, halleluja! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Julekveldsvisa 

Tekst: Alf Prøysen    Melodi: Arnljot Høyland 

1: Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, 

og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre’. 

Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund, 

imens je rugge vogna, så bror din får en blund. 

2: Dra krakken bortått glaset, så sett vi øss og ser,  

og prøve finne leia der julestjerna er,  

den blankeste ta alle, hu er så klar og stor 

– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor. 

3: Hu er så snill den stjerna, hu blonke’, kan du sjå?      

– og nå ska je fortælja og du ska høre på  

Den fyste gong hu skinte så laga hu ei bru  

imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.       

 

4: I krubba låg en liten gutt så fresk og rein og go, 

og mor hass dreiv og stelte’n og far hass sto og lo, 

og gjetergutta der omkring dom kute tel og frå  

og bar med seg små lam-onger som gutten sku’ få sjå. 

 

 

5: Og tel og med tre vise menn - dom rei i flere da’r og 

ingen visste vegen og itte ’hen det bar,      

men stjerna sto og blonke på himmelhvelven blå 

så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå. 

 

6: Ja, det var fyste gongen som julestjerna brann,  

men sea har a brønni i alle verdens land,  

og såmmå å som hende er stjerna like stor  

– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor. 

 

 


