
Julprogram

Psalm: Nu tändas

Julspel: Åk 4 & Ophelia åk 8 
Orkester: Twinkle, twinkle little star

Sång: Drömljus
Sång: Nu lyser stjärnorna (4:or) Solister 

Sång: Julestjärna

Profilpedagog 

Kollektinfo

Kollektpsalm: Dagen är kommen/körgrupp

Rektor
Föräldraföreningen

Välsignelsen

(Johaninprovisation: köruppställning)

Körsång: Stilla natt 
Körsång: Stjärna från Betlehem (Daniel Byström)

Psalm: Nu tändas tusen juleljus

Hela församlingen:
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Åk 4
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

Åk 4
Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!

Hela församlingen:
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

Psalm

1. 
Dagen är kommen!
Kärlek triumferar. 
Kristus är född åt oss i Betlehem,
hälsad av änglar,
väntad av all världen.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja, 
o kom, låt oss tillbedja 
vår Herre och Gud.

2.
Gud av Gud Fader, 
ljus av ljusens källa,
Människosonen 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 och Gud.

3.
Ordet blev kött och
tog sin boning bland oss,
kom här i tiden. Kristus är hans namn.
Så han sig härlig
för all världen visar.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja, 
o kom, låt oss tillbedja 
vår Herre och Gud.

4.
Sjung halleluja!
Sjung, ni änglaskaror.
Sjung, alla helgon, alla 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 och Gud.

5.
Evige Fader,
evig är din strålglans, 
evigt är världens ljus från Betlehem.
Här över barnet
evig lyser glorian. 
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja, 
o kom, låt oss tillbedja 
vår Herre och Gud.



Stilla natt/silent night

Silent Night
Holy Night
All is calm
All is bright
Round yon virgin
Mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Solo: Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två.
Alla: Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Solo: Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord,
Rymden ljuder av glädjens ord.
Alla: 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.

Stjärna från Betlehem

1. Mitt i den kalla och mörkaste natt
tändes en stjärna en gång.
Lyste från himmelen ner över Betlehem, 
fyllde en värld med sin sång.
För Österns vise blev vandringen lång, 
följde i stjärnljusets spår.
Vandrade steg för steg fram över mark och hed, 
trygga till stallet de når.

Lys, o stjärna klar, stråla underbar över land och hem.
Mitt i mörkrets tid skänker du ljus och frid. 
Stjärna från Betlehem.

2. Stjärnan som ledde de vise en gång
lyser på himlen idag.
Strålar så varm och fri, spelar sin melodi,
fyller vår värld med behag.
Människa, lyssna till stjärnans musik, 
våga att gå i dess sken.
Då ska du finna att barnet i julens natt 
skänker försoning och fred.

Lys, o stjärna klar, stråla underbar över land och hem.
Mitt i mörkrets tid skänker du ljus och frid. 
Stjärna från Betlehem.

3. Låt oss nu lyssna till stjärnans musik,
gå i dess ljuvliga sken.
Och vi ska finna att barnet i julens natt
skänker försoning och fred.

Vers 3 Diskant:
Våga att gå i dess sken
och vi ska finna att barnet i julens natt
skänker försoning och fred.

Lys, o stjärna klar, stråla underbar över land och hem.
Mitt i mörkrets tid skänker du ljus och frid. 
Stjärna från Betlehem.
Mitt i mörkrets tid skänker du ljus och frid. Stjärna 
från Betlehem.



Åk 4
Psalm: Nu tändas tusen juleljus

Hela församlingen:
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Solo:
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

Solo:
Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!

Hela församlingen:
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

Drömljus

1. Jag har väntat på chansen att få göra nå´t verkligt.
Nå´t som alla behöver kring vår snurrande jord.
Jag vill känna att det jag gör här
gör en skillnad i hela vår värld.

2 Jag har hört att en storm blev till av fjärilars vingslag.
Jag har hört att ett krig tog slut och kärleken vann.
Så det bästa med oss nu och här
kan vi dela med hela vår värld.

Stick 1:
Och vi vet att vi vill och vi kan
om vi söker oss närmre varann.

Refräng 1:
Jag drömmer om ljus. 
Jag drömmer om värme.
Jag drömmer en dröm jag vet kan bli sann.
Jag tänder ett ljus och ställer mig närmre.
Jag tänder mitt drömljus för dej.

3: I den bästa av världar får man andas och leva.
I det finaste huset bor en tro på respekt.
Som en löpeld så börjar den här, 
för att spridas i hela vår värld.

Stick 2:
Och vi vet att vi vill och vi kan
om vi söker oss närmre varann.

Refräng 2:
Jag drömmer om ljus. 
Jag drömmer om värme.
Jag drömmer en dröm jag vet kan bli sann.
Jag tänder ett ljus och ställer mig närmre.
Jag tänder mitt drömljus för dej.

Stick 3:
Och vi vet att vi vill och vi kan
om vi söker oss närmre varann.

Refräng 3 + 4:
Jag drömmer om ljus. 
Jag drömmer om värme.
Jag drömmer en dröm jag vet kan bli sann.
Jag tänder ett ljus och ställer mig närmre.
Jag tänder mitt drömljus för dej.

Jag drömmer om ljus. 
Jag drömmer om värme.
Jag drömmer en dröm jag vet kan bli sann.
Jag tänder ett ljus och ställer mig närmre.
Jag tänder mitt drömljus för dej.

Jag tänder mitt drömljus för dej.
Jag tänder mitt drömljus för dej.



Nu lyser stjärnorna

1. Kanske har du glömt, den tid som en gång var.
Kanske har du tappat bort magin som alla har.
År har blivit år, men minnen finns väl kvar.
Se mot himlen, stanna upp, en känsla ren och klar.

Nu lyser stjärnorna i alla fönster brinner ljus
och jag hör änglarna, dom finns i stadens brus.
Nu lyser stjärnorna för dig och mig, 
jag lovar att dom ser, att det är jul
och dina önskningar kan bli till nånting mer.

2. Önskningar slår in, det händer väl ibland?
Är det bara vanlig tur, eller finns ett annat land
Om du bara tror, så sträck ut din hand
Tveka inte, våga tro, Din önskan kan bli sann

Nu lyser stjärnorna i alla fönster brinner ljus
och jag hör änglarna, dom finns i stadens brus.
Nu lyser stjärnorna för dig och mig, 
jag lovar att dom ser, att det är jul
och dina önskningar kan bli till nånting mer.
Dina önskningar kan bli så mycket mer.

3. Himlens ögon det har jag hört en gång
Hjälper alla drömmar som du har.
Lyft din blick och sök ditt svar i minnets egen sång
Långt därinne hittar du den kraft som

Nu lyser stjärnorna i alla fönster brinner ljus
och jag hör änglarna, dom finns i stadens brus.
Nu lyser stjärnorna för dig och mig, 
jag lovar att dom ser, att det är jul
och dina önskningar kan bli till nånting mer.
Dina önskningar kan bli så mycket mer.

Julestjärna

Julestjärna, ge oss frid.
Lys för oss i otrygg tid.
Påminn oss om var och vem, 
hjälp oss minnas Betlehem.

Lys du stjärna, tindra klar!
Låt vår jul bli underbar!
Värm oss, ge oss julefrid
i en stressig tid!

Ge oss snö på juledan´,
vacker gran och glada barn!
Största gåvan är ändå
Jesus där på krubbans strå. (Lys du…)

Gud som ger oss hem och hus,
led oss nu i stjärnans ljus.
Hjälp oss skapa framtidstro,
mellan människor en bro. (Lys du....)


