
Lucia EFS-kyrkan 2019 

 

Så roligt att just du vill vara med i årets luciatåg! Vi träffas söndagen den 15/12 klockan 

13:00. All text kommer att visas längst ner i salen så du behöver inte kunna allt utantill, vill 

du träna på sångerna innan finns Spotify-lista och texter här. 

 

Är man över 7 år uppskattar vi om så många som möjligt är stjärngossar och tärnor, under 7 

år får man vara vad man vill inom luciatågsspektrat. Ska man ha levande ljus behöver man 

vara minst 11 år och ha frågat sina föräldrar om det går bra. Kyrkan har stearinljus samt 

manschetter. Om du inte har luciakläder, ta kontakt med oss så försöker vi ordna det, kyrkan 

har en del linnen, stjärnor och strutar. 

 

Vi ses den 15 december 

 

//Anna-Märta och Louise 

annamartahedstrom@hotmail.com 

070 5414335 

louise.tornerhult@gmail.com  

 

Spotify- 

lista:https://open.spotify.com/user/m%C3%A4rta1234/playlist/4E249LPKBSULRRvQIqF7m

1?si=uHiHRC_YQEK3idY2BpsO7A  

 

Så mörk är natten – duett  
 

Natten går 
 

Goder afton i denna sal 

Staffan var en stalledräng  

Stilla natt - allsång 

En stjärna lyser (solo verserna) 

Vi tänder ett ljus (de yngre kommer in) 

En sockerbagare  

Nu tändas tusen juleljus - allsång 

Ljuset i advent (solo verserna ) 

Julen är här (solo verserna) 

Dagen är kommen - allsång 
 

Natten går 

 

Natten går tunga fjät runt gård och stuva 

Kring jord som sol förlät, skuggorna ruva 

//:Då i vårt mörka hus 

stiger med tända ljus 

Sankta Lucia, Sankta Lucia:// 

 

Natten var stor och stum 

Nu hör det svingar 

i alla tysta rum, sus som av vingar 

Se på vår tröskel står  
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vitklädd, med ljus i hår 

//:Sankta Lucia, Sankta Lucia:// 

 

"Mörkret skall flykta snart ur jordens dalar." 

Så hon ett underbart ord till oss talar 

//:Dagen skall åter gry, stiga ur rosig sky 

Sankta Lucia, Sankta Lucia:// 

 

//: Goder afton i denna sal :// 

Eder önska vi. Eder önska vi 

//: En angenäm aftonstund:// 

  

Alla flickor i denna sal… 

  

Alla pojkar i denna sal… 

 

Staffan var en stalledräng  

(stalledräng, stalledräng) 

Han vattnade sina fålar fem  

(fålar fem, fålar fem) 

Stjärnorna de tindra så klara 

Gossar, låt oss lustiga vara 

En gång blott om året så  

En fröjdefull jul vi få 

 

Femte fålen apelgrå  

Den rider väl Staffan själv uppå, 

Stjärnorna de tindra så klara......... 

 

Nu är eld i varje spis  

med julegröt och julegris  

Stjärnorna de tindra så klara....... 

 

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 

 

 

Änglarna ger oss hopp och tro 

sjunger om fred på vår jord 

den som Gud aldrig övergav 

en stjärna lyser så klar 

 

 

 

Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två 

Och sedan det tredje så gärna 

Och när vi tänt fyra, vad händer väl då 

Jo, då tänder Gud en stjärna 

 

 

 

En sockerbagare han 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 

 

Nu tändas tusen juleljus  

På jordens mörka rund 

Och tusen, tusen strålar ock  

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 

 

Sänd du en stråle blid 

En stråle av Guds kärleks ljus  

I signad juletid  



 

 

 

 

Låt det brinna, låt det brinna 

juset som du tänt! 

Låt det brinna, låt det brinna 

ljuset i advent! 

 

Alla: Det största är kärleken i evig tid och finns det ljus  

finns det värme, finns det kärlek och frid. 

 

Alla: Låt det brinna, låt det brinna 

ljuset som du tänt! 

Låt det brinna, låt det brinna 

ljuset i advent! 

 

Julen är här och lyser frid på jorden 

Glädjen är stor, i ett barns klara ögon bor den 

Julen är här i våra mörka länder 

Kom, låt oss ta varandras händer 

När julen är här 

 

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 ljusets källa 

Människoson 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 

 

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 evig lyser gloria 

 

O kom, låt oss tillbedja 

O kom, låt oss tillbedja 

O kom, låt oss tillbedja vår Herre Kris 

 

Så mörk är natten – duett 

https://www.youtube.com/watch?v=QbCRZZIIWBo 

Natten går 

https://www.youtube.com/watch?v=wcCnso0PcAs 

Goder afton i denna sal 

https://www.youtube.com/watch?v=zXmohSJYp8s 

Staffan var en stalledräng  

https://www.youtube.com/watch?v=0Gmpo-CdSGI 

Stilla natt - allsång 

https://www.youtube.com/watch?v=reelqAB17fs&disable_polymer=true 

En stjärna lyser (solo vers 1 o 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=csehKeWKgo8&disable_polymer=true 

Vi tänder ett ljus (de små kommer in) 

https://www.youtube.com/watch?v=3fA-UXBeY-c 

En sockerbagare  

https://www.youtube.com/watch?v=lBQ7bMHeics 

Nu tändas tusen juleljus - allsång 

https://www.youtube.com/watch?v=NDwIa4e4JJE 

Ljuset i advent (solo v 1 och 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=mA20kOEZrBw 

Julen är här (solo verserna) 

https://www.youtube.com/watch?v=czzeuWrv6WQ 

Dagen är kommen - allsång 

https://www.youtube.com/watch?v=PUW71UlYfrU&disable_polymer=true 
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