Bjelleklang
Bjelleklang, bjelleklang over skog og hei!
Hør på bjellens muntre klang, når Blakken drar i vei!
Følg oss ut! Følg oss ut over mo og myr
Der hvor veien slynger seg i skogens eventyr.
Hei hå, nå er det jul igjen
Julen, julen, julen den er her
med julenek og grønne juletrær.
Sneen faller hvit og tett
og blinker lunt og lett, kokkett.
Bjeller klinger over bygd og by
nå er julefesten her på ny.
Sang og spill i moroland,
der hører vi vel hjemme.
Hei hå, nå er det jul igjen
vi lager jule-gøy og går på ball igjen.
Hei hå, bli med å syng min venn
for her er Per og Pål og julemenn
og nisser, troll og spillemenn.
Hei tomtegubber, ta i ring
vi koker julegrøt og danser rundt omkring.
Hei hå, det er vel ingenting
som kan la vær’ å være glad når det er jul!
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!
ref: Heisan og Hopsan og fallerallera!
Om julekvelden da skal alle sammen være glad!
Heisan og Hopsan og fallerallera!
Om julekvelden da skal alle sammen være glad
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.

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
Glade Jul
Glade jul, hellige jul, engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
Lønnlig i blant oss de går,
lønnlig i blant oss de går.
Julefryd, evige fryd, hellig sang med himmelsk lyd.
Det var engler som hyrdene så,
den gang Herren i krybben lå.
Evig er englenes sang,
evig er englenes sang.
Salig fred, himmelsk fred,
toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst.
Fryd deg hver sjel han har frelst.
Deilig er jorden
Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til Paradis med sang.
Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den, først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, menneske fryd deg!
Oss er en evig frelser født!

STEMNINGSTOGET GÅR AV STABELEN LILLE JULAFTEN KL. 18.00
Sett av en times tid på Lille Julaften og bli med og skap litt ekstra
julestemning for oss som bor på Kjenn ved å gå i fakkeltog (Stemningstoget).
18.00. Derfra går vi opp til
Fakkeltoget starter på Veltomta i Lindeveien kl. 18.00.
Kjennveien, videre til Rådhuset, ned bakken og turveien langs vannet fra
sandvolleyballbanen til enden av Langvannet på Kjennsiden. Videre opp
Skårerveien og inn Lindeveien tilbake
tilbake til Veltomta. Arrangementet avsluttes
med at vi synger «Deilig er jorden».
Husk fakkel (f.eks. 3 stk. for 40,40 på Europris).
). Hvis man ikke får tak i fakkel,
kan man sevfølgelig også bruke lykt.
På neste ark finner dere noen julesanger som vi håper vi
vi kan synge i
fakkeltoget.
Alle er hjertelig velkommen (også de som ikke bor på Kjenn selfølgelig).
Vi gleder oss til å se dere!
Hilsen arrangementskomiteen for «Stemningstoget»

