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Nisse rød og nisse blå (Regle) 

Her er nisse rød – og her er nisse blå 
Begge to har fine nisseluer på! 
Nisse rød kan nikke og nisse blå kan vrikke. 
Nise rød kan klemme seg – AU! 
Og nisse blå kan gjemme seg. 
Her er nisse rød og her er nisse blå. 
Men nå må begge nissene skynde seg å gå – Hadet! 
 
 
 
På låven sitter nissen 
På låven sitter nissen med sin julegrøt, 
så god og søt, så god og søt. 
Han nikker og han spiser 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 så gjerne ha litt julegodter, 
og de danser, danser rundt i ring. (ring, ring)  
 
Men nissefar han truer med sin store skje 
Nei bare se og kom avsted. 
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. 
De klorer etter grøten og de stanser, 
og de står om nissen tett i ring. (ring, ring) 
 
Men nissen, ja han er en liten hissigpropp, 
og med sin kropp, han gjør et hopp. 
Jeg henter katten hvis dere ikke holder opp 
Når katten kommer, skal det nok bli stopp. 
Da løper alle rottene så bange, 
å, så bange, å, så bange, 
og de svinser og de svanser noen ganger, 
og 1-2-3 så er de vekk. (vekk, vekk) 
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Julenissens bjeller 
Julenissens bjeller sa plingeling,  
plinge-linge-ling, plinge-linge-ling.  
Julenissens bjeller sa plinge-ling 
Men en liten bjelle sa – BOING! 
 
Reinsdyra blei redde, kan du forstå 
Ville ikke gå, nissen lurte på 
Hvordan skulle han få bjellen i stand 
Den bjellen som bare sa – BOING! 
 
Da ristet alle bjeller seg 
Og en for en sa plinge-ling 
Så fant han den som var så lei 
Og fikset den som ingenting 
 
Lykkelig å glade dro de av sted 
Julesleden gled, over is og sne 
Julenissens bjeller sa plinge-ling 
Og ingen små bjeller sa – BOING! 
 
 
 
Advent – Inger Hagerup 
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede 
Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede 
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede 
  
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede 
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede 
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede 
  
Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede 
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede 
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede 
  
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned 
For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred 
på denne lille jord, hvor menneskene bor 
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Musevisa  
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.: Heisann og Hopsan og fallerallera! Om 
julekvelden da skal alle sammen være gla!  
Heisann 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.  
Heisann og hoppsann….  
 
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  
Heisann og hoppsann…. 
 
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!  
Heisann og hoppsann….  
 
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.  
Heisann og hoppsann….  
 
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.  
Heisann og hoppsann…. 
 
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:  
Heisann og hoppsann….  
 
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!"  
Heisann og hoppsann…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tv.nrk.no/serie/alf-proeysens-

barnesanger/sesong/1/episode/3  

https://tv.nrk.no/serie/alf-proeysens-barnesanger/sesong/1/episode/3
https://tv.nrk.no/serie/alf-proeysens-barnesanger/sesong/1/episode/3
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Vi tenner våre lykter 
Sneen dalte lett og fin, 
og strøk blidt mot ruten min 
i morgens da jeg drømte på min pute. 
Vi tok skjerf og votter på, 
hastet veldig med å gå, 
snart var det tusen barnespor her 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, 
for da lyser de til kvelden si'r god natt. 

 

Inne på låven (mel. OlleBolle) 
Inne på låven der bor det tre nisser 
Nissefar, Nissemor og lille NisseLisse 
«Ho, ho» sier nissefar, 
«Ho, ho» sier nissemor 
Men den lille NisseLisse sier bare «God jul!» 
 

Snømannen Kalle 
Snømannen Kalle, var så grei og god som gull,  
tenk at nesen hans var en gulerot,  
begge øynene av kull. 
 
Snømannen Kalle, var av is og sne og vann, 
men det sies at i en vinternatt 
ble det liv i Kallemann. 
 
Det må ha vært litt trolldom 
i den flosshatten han fikk, 
for tidlig neste morgen 
så var Kalle ut' og gikk 
 
Snømannen Kalle var det liv i kan du tro, 
alle barna så at han kunne gå, 
og han vinket litt og lo. 
 
Dumpedi dump dump, dumpedi dump dump,  
Kalle går og går. 
Dumpedi dump dump, dumpedi dump dump, 
Velkommen neste år. 
 
  

https://de.dreamstime.com/photos-images/brennende-laterne.html  

https://www.pinterest.com/pin/

134193263880479355/  

https://www.wikihow.com/Draw-a-Snowman  

https://de.dreamstime.com/photos-images/brennende-laterne.html
https://de.dreamstime.com/photos-images/brennende-laterne.html
https://www.pinterest.com/pin/134193263880479355/
https://www.pinterest.com/pin/134193263880479355/
https://www.pinterest.com/pin/134193263880479355/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.wikihow.com%2FDraw-a-Snowman&psig=AOvVaw2L3xUL5qfzjcclkFKfQg_k&ust=1574764657865243
https://www.wikihow.com/Draw-a-Snowman
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Bordvers i jula 

 

Når nissen skal ha seg mat  
(Mel. Når skipper’n skal ha seg mat) 

Når nissen skal ha seg mat – ho ho 
Så tar han litt grøt på fat – ho ho 
Så går han i stua og danser med lua 
Når nissen skal ha seg mat – ho ho 
 

Når nissen skal ha seg mat – ho ho 
Så tar han litt grøt på fat – ho ho 
Så drar han med sleden og sprer julegleden 
Når nissen skal ha seg mat – ho ho  
 
 
 

Kom og spis!  
(Mel. Bjelleklang)  
Kom og spis, kom og spis 
Kom og spis med meg 
Jeg vil sitte sidn’a deg,  
for du er snill og gre-ei 
Melk og vann, melk og vann 
I bøtter og i spann 
Gi meg gjerne hvis du kan 
En pepperkakemann 
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