
                                                

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå tenner vi det tredje lys, 
det er et hellig tall. 
Vi venter på at Kongen vår  
skal fødes i en stall. 
 
Nå tenner vi det fjerde lys, 
og natten blir til dag. 
Vi venter nå på frelseren 
for alle folkeslag. 
 

 

Nå tenner vi det første lys, 
alene må det stå. 
Vi venter på det lille barn 
Som i en krybbe lå. 
 
Nå tenner vi det andre lys, 
da kan vi bedre se. 
Vi venter på at Gud, vår Far, 
vil gi sin sønn hit ned. 
 

 

 
På låven sitter nissen 
 
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 så gjerne ha litt julegodter,  
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 deke med."  
Men rottene de hopper, og de danser,  
og de svinser, og de svanser,  
og de klorer etter grøten, og de danser,  
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 dere 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 gange,  
og i en, to, tre så er de vekk. 

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! 
 
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 gla 
 

Et barn er født i Betlehem 
 

Et barn er født i Betlehem,  
i Betlehem 
ti gleder seg Jerusalem. 
Halleluja, halleluja! 
 
En fattig jomfru satt i lønn, 
hun satt i lønn 
og fødte himlens kongesønn. 
Halleluja, halleluja! 
 
Han lagdes i et krybberom, 
et krybberom, 
Guds engler sang med fryd derom. 
Halleluja, halleluja! 
 

 
 

 

 
  
 

Nå tennes tusen julelys 
 
Nå tennes tusen julelys 
Det stråler rundt vår jord 
Og himlens stjerner blinker ned 
Til liten og til stor 
 
Og over land og by i kveld 
Går julens glade bud 
Om han som fødtes i en stall  
Vår Frelser og vår Gud 

 
 

Du stjerne over Betlehem 
Send dine stråler ned 
Og minn oss om at julens bud 
Er kjærlighet og fred 

 

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 


