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Tritons Lucia 2019 

 
 

Träning: 
 

 

    Torsdagen den 12 dec kl. 19.15–20.15 finns vi i 

klubblokalen. De som vill komma och öva då är 

välkomna. Vi svarar även på eventuella frågor. 

 

Genrep måndagen den 16 december 

kl. 16.00 samling i foajén på badet. 
 

 

Framförande: 
Måndagen den 16 dec 

 
Luciatåg på badet: Samling kl. 18.15 i korridoren, start kl. 18.30. 

 
Körledare: Arvid Nilsson 

 

Krav på deltagande vid minst ett träningstillfälle, men kom helst på båda. 
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1. Natten går tunga fjät 
G-dur, 3takt Sakta!!  

 

1. 

Natten går tunga fjät runt gård och stuva 

Kring jord, som sol’n förlät, skuggorna ruva. 

//:  Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus. 

Sankta Lucia, Sankta Lucia  :// 

 

2. 

Natten var stor och stum, nu hör det svingar, 

I alla tysta rum sus som av vingar. 

//:  Se på vår tröskel står, vitklädd, med ljus i hår. 

Sankta Lucia, Sankta Lucia.  :// 

 

3. 

Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar, 

Så hon ett underbart, ord till oss talar. 

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

Sankta Lucia, Sankta Lucia.  :// 

 

2. Goder afton 
Text & Musik: Alice Tegnér 

C-dur 

 

1. 

//:  Goder afton, goder afton, både herre och fru. 

Vi önskar eder alla en fröjdefull jul. :// 

 

2. 

//:  Goder afton, goder afton, välkommen var gäst. 

Vi önskar eder alla en fröjdefull fest.  :// 
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3. Staffan stalledräng 
Svensk trad. Arr: Rickard 

E-dur  

 

 

1. 

Vänster sida:  Staffan var en stalledräng, 

Höger sida:  Stalledräng, Stalledräng. 

Vänster sida:  Han vattnade sina fålar fem. 

Höger sida:  fålar fem, fålar fem. 

 

refräng (alla sjunger): 

Stjärnorna de tindrar så klara, 

Gossar låt oss lustiga vara, 

En gång blott om årets så 

En fröjde full jul vi nu få. 

 

Vänster sida:  Femte fålen apelgrå,  

Höger sida:  Apelgrå, apelgrå. 

Vänster sida:  Den rider väl Staffan själv uppå. 

Höger sida:  själv uppå, själv uppå. 

 

refräng (Alla sjunger). 

Stjärnorna de tindrar…. 

 

Vänster sida:  Nu är eld i varje spis,  

Höger sida:  Varje spis, varje spis. 

Vänster sida:  Med julegröt och julegris,  

Höger sida:  Julegris, julegris. 

 

refräng (Alla sjunger). 

Stjärnorna de tindrar…. 
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4. Nu tändas tusen juleljus 
Text & Musik: Emmy Köhler 

E-dur 

 

1. 

Nu tändas tusen juleljus, på jordens mörka rund   

Och tusen, tusen strålar ock på himlens djupblå grund. 

 

2. 

Och över stad och land i kväll går julens glada bud.   

Att född är Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud. 

 

3. 

Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus,   

Få lysa in med hopp och frid, i varje hem och hus. 

 

4. 

I varje hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle blid.   

En stråle av Guds kärleks ljus, i signad juletid. 

 

 

5. 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. 
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6. Medley 
Arr: Jeanette Nilsson 

em 

 

1. 

Staffan var en stalledräng 

    Vi tackom nu så gärna 

Han vattna sina fålar fem 

    Allt för den ljusa stjärna 

    Ingen dager synes än 

    Stjärnorna på himmelen de blänka 

 

2. 

Blinka lilla stjärna där 

Hur jag undrar var du är 

Fjärran lockar du min syn 

Likt en diamant i skyn 

Blinka lilla stjärna där 

Hur jag undrar var du är. 

 

3. 

Simmare är vi allihopa, allihopa, allihopa.  

Simmare är vi allihopa, allihopa, jag mé. 

Jag mé, och du mé. 

Jag mé, och du mé. 

4. 

Lusse lelle, lusse lelle, elva nätter före jul. 

Lusse lelle, lusse lelle, elva nätter före jul. 

 

Nu äro vi hitkomna så näst före jul. 

Nu äro vi hitkomna så näst före jul. 

 

5. 

Tänd ett ljus, och låt det brinna 

Låt aldrig hoppet försvinna 

Det är mörkt nu. 

Men det blir ljusare igen. 

Tänd ett ljus, för allt du tror på 

För den här planeten vi bor på. 

Tänd ett ljus 

 

6.  

Hej Tomtegubbar, slå i glasen 

Och låt oss lustiga vara, Hej 

 

 

 
 

 

 

7. Natten går tunga fjät 
 


