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får vi lov, får vi lov att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna var de står och var de sitter och var de går.
Får vi lov, får vi lov att sjunga flickornas visa?
Pojkarna gummorna gubbarna grinolle skrattolle mm
9. //: Prästens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade han som körde. ://
//: Än slank han hit. Än slank han dit, än slank han ner i diket. ://
10. Morgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa allihopa, jag med!
Du med och jag med! Du med och jag med!
Morsgrisar är vi allihopa allihopa allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa och jag med!

LEKBILAGAN ......................................6-7
11. //: Uppå Källarbacken, uppå Källarbacken, har jag en vän ://
//: Vacker är han, stilig är han, lustig är han när han dansar. ://
12. Raketen!!!
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(1) Rudolf med röda mulen
Rudolf med röda mulen hette en helt vanlig ren
som blivit kall om mulen, därav kom dess röda sken.
Rudolf fick alltid höra "Se, han har sitt dimmljus på",
att han blev led på detta, det är sånt man kan förstå.
Men en mörk julaftonskväll Tomtefar han sa:
"Vill du inte Rudolf säg, med din mule lysa mig.”
Allt se'n den da'n den renen tomtens egen släde drar.
Rudolf med röda mulen lyser väg för tomtefar.

LEKBILAGAN
1. Nu är det jul igen, 2ggr
2. Hej Tomtegubbar, 2ggr
3. Tre små gummor skulle gå en gång.., 2ggr
4. Små grodorna små grisarna
5. Å jänta Å já.. 2ggr
6. Vi äro musikanter, 2ggr
7. Jungfru skär, 2ggr
8. Räven raskar över isen
9. Prästens lilla kråka
10. Morsgrisar
11. Uppå källarbacken
12. Raketen

(2) Nu är det jul igen - VTO-versionen
||: Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen varar hela året. :||
||: Ja det var jättesant , ja det var jättesant, för julen varar hela året:||

1. //: Nu é det jul igen och nu é det jul igen och Julen varar intill påska.:// //:Det var
inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta.://
//:Anders Perssons stuga står i ljusan låga alla ljusen brinner opp s´an.:// //: Hej
hopp s´an i gallopp s´an, alla ljusen brinner opp s´an.://

(3) Hej tomtegubbar
Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara.
Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara.
En liten tid vi leva här med mycken möda och stort besvär.
Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara.

2. //:Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara! :// En liten tid, vi leva
här, med mycket möda och stort besvär! Hej, tomtegubbar, låt oss lustiga vara!
3 //: Tre små gummor skulle gå en gång, till marknaden uti Nora. :// -Vi ska ha
roligt, sa gummorna de små. -Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå. Åka karusell
och äta karamell och fröjdas hela dagen uti Nora.

(4) Staffansvisan - VTO versionen
Staffan var en stalledräng, vi tackom nu så gärna.
Han vattnade sina fålar fem, allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än, stjärnorna på himmelen de blänka.

4 //: Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. :// //: Ej öron, ej öron, ej
svansar hava de. :// //: Små grisarna, små grisarna är lustiga att se. :// //: Båd´
öron, båd´ öron och svansar hava de. ://

Två de voro röda, vi tackom nu så gärna!!

5 Å jänta å ja´, Å jänta å ja´, allt uppå landavägen å ja. Å jänta å ja´, Å jänta å ja´
allt uppå landavägen. Där mötte hon mej en morron så klar och sola hon sken på
himmelen så rar, å vacker som ljusa dagen ho´ var, min jänta, vart tog du vägen?

Inte
på NÄL
(5) Jag drömmer om en jul hemma
Jag drömmer om en jul hemma, där vintergatan slår sin bro
över tysta skogar och röda logar i snön invid en frusen mo.
Jag drömmer om en jul hemma, i alla fönster brinner ljus.
Fint och pyntat är varje hus. Ja, jag längtar till en granskogs sus.

6. //: Vi äro musikanter, allt ifrån Skaraborg.://
//: Vi kan spela, fiolioliolej och vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa bomfalleralla, bomfalleralla, bom falleralla.
Vi kan dansa bomfalleralla,bomfallerallalej! ://
7. Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär,
här är karusellen som ska gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små,
skynda på skynda på, nu ska karusellen gå!
//: För ha, ha, haa nu går det så bra
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja´. ://
8. Räven raskar över isen, räven raskar över isen,
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(6) Bjällerklang F-dur
Ute faller snö, i spiltan Blacken står
Och äter lugnt sitt hö, när ljudet honom når,
Att selen lyftes ner och framför släden snart
Med oss han sedan sig beger iväg med väldig fart.
Bjällerklang, bjällerklang, höres ding-li dång
Flingor som nu virvlar om i munter vintersång.
Följ oss ut, följ oss ut, Blacken travar på
I hans spår vår släde går där höga furor stå.
Vi sitter under fällen och snön omkring oss yr
Och inte förr´n till kvällen vi färden hemåt styr.
Bjällerklang, bjällerklang, hör dess ding-li dång
Flingor som nu virvlar om i munter vintersång.

(9) Feliz Navidad A-dur
//: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero ano y felicidad. ://
I want to wish you a Merry Christmas,
With lots of presents to make you happy.
I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my hart.
I want to wish you a Merry Christmas,
With mistletoe and lots of cher,
With lots of laughter through-out the years from the bottom of my heart.
Feliz Navidad………
(10) Knalle Juls Vals C-dur
Här var det gran! Här var det gran! Den finaste i stan till dopparedan!
Ensam ho står! Sista som går! Hundra hoggde jag iår!
Pengar blir dä! Nu ska vi se: Jo, nittinie, ge mig trehundratre
Kronor i år! Sista som går! Här drar kallt om ben och lår.
Min lilla gran, så grön och fin, du luktar gott som terpentin!
Vill ingen ha dig får jag la ta dig som rövat bort dig från skogen din.
Min lilla gran, så smal och ful, kom ta en vals med Knalle jul!
Här har du knallen med glada trallen å han har penningar å häst i skjul!

Över mo och myr vi hastigt far åstad.
Åh! Vilket äventyr! Det står som en kaskad
Av snö som muntert yr, och hem mot hö och stall
Det bär nu ystert av i trav till Karos glada skall.
Bjällerklang, bjällerklang...
(7) En gammal jul
Jag vill ha en gammal jul, Så´n som gamla jular vaaar.
Full av gammal tradition, Alltihop ska finnas kvaar
Jag vill ha en gammal jul, Med en massa gammal snö
Och en gammal , gammal gammal gran Och med gammalt mögligt bröd
En gammal korv , som ligger kvar, I gammalt gammalt spad
En gammal pastej , som är äldre än mig Gammal ost , gammalt bröd , vill jag
haaaaaa
Jag vill ha en , en , en gammal jul, Med varenda gammal sak
Raska fötter springa tripp tripp tripp Vill jag sjunga gång på gång
Någon hjälp mig , hjälp mig med min dröm Innan möjligheterna flyr
Jag vill ha en gammal jul, Men min julklapp ska va ny

Kyla är svår! Vintern iår han kommer la till jul så vitt jag förstår!
Här var det gran! Sista i stan Dagen före doppardan!
Natten blir kall.. bra i så fall Att märra står i Pelle-Janneses stall!
Havre är gott! Hö har hon fått! Jag la dit en extra tott!
Min lilla gran, så grön och fin…….
Snart kör la vi, hem till Sofie, Här här blev det längre än det brukar att bli
Jag har fått nog, slutar mitt knog, Hinner inte gå på krog!
Nu, tror Sofie, sitter han i mjuka soffan och serverade blir
Av servitris, men som surpris Kör jag nykter hem precis.
Min lilla fru, du är så söt! Nu är det jul…. Du kokar gröt!
Du höll på knallen med glada trallen när alla trodde han var ett nöt!
Min lilla fru, vi kommer snart! Nu kör vi hem, jag vill ha mat!
Å här är grana, om de vill ha´na,Å här tre-hundra kronor som jag spart!

(8) Jag såg mammakyssa tomten
Jag såg mamma kyssa tomten, jag.
Tänk om våran pappa kommit då!
Jag gömt mig i en vrå för att titta lite på
ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få,
och då fick tomten mammas klapp och kyss.
Sedan sa hon: Åh, var du är bra.
Nej ingen ser att det är du.
Men jag såg att det var
tomten mamma kysste i går kväll.

(11) Kring Julgranen Nu så är det jul igen F-dur
Nu så är det jul igen, jultomten myser, Julegran och klappar han skickar så snäll.
In i minsta koja nu julljuset lyser, Alla äro glada på julaftons kväll.
Kära jul välkommen, välkommen till jorden! Nu den långa hösten är slut för iår.
Med dig kommer snön och lyser upp Norden, Sen så får vi påska, och sen blir det
vår.
Och så kommer sommar´n, då grönt är i skogen, Smultronen de rodna, och åkern
blir gul! Men i höst, då skörden är inkörd på logen, Då vi önska åter: Ack vore det
jul!
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