
Två små röda luvor  
Vintergubben myser i sitt vita skägg  

Och nyser han, så snöar det  

Ulliga små flingor kommer singlande  

Och dämpar slädens pinglande   

 

Två små röda luvor och en fårskinnsfäll  

Skumpa runt omkring, skumpa runt omkring  

Gubbarna i stubbarna sa ingenting  

Men det tissla, tassla runt omkring   

 

Vi ska samla kottar till vår spiselhäll  

Hela säcken full, det är kallt i kväll  

Mössen dansar runt med sina mössor på  

Dom är sams med katten nära på   

 

Slädklockan klämtar. Vägen är vilosam.  

Stallyktan flämtar, då tittar trollharen fram   

 

Två små röda luvor och en fårskinnsfäll  

Skumpa runt omkring, skumpa runt omkring  

Gubbarna i stubbarna sa ingenting  

Men det tissla, tassla runt omkring   

 

Slädklockan klämtar. Vägen är vilosam.  

Stallyktan flämtar, då tittar trollharen fram   

 

Två små röda luvor och en fårskinnsfäll  

Skumpa runt omkring, skumpa runt omkring  

Gubbarna i stubbarna sa ingenting  

Men det tissla, tassla runt omkring   

God Jul vi önska er 
Det snöade så länge, och natten blev så kall 

Och alla vattendroppar, frös till vacker iskristall 

Vi väntade så länge och vakade också, 

Men nu är julen kommen för stora och för små,  

Ja, nu är julen kommen för stora och för små. 

 

God Jul vi önskar er, Stjärnglittret faller ner. 

Barnen i varje hem, Ser stjärnan över Betlehem. 

God jul till er alla! I frostvinter kalla. 

Glädje i varje hus! Av stjärneglans och juleljus 

 

God Jul vi önskar er, Stjärnglittret faller ner. 

Barnen i varje hem, Ser stjärnan över Betlehem. 

God jul till er alla! I frostvinter kalla. 

Glädje i varje hus! Av stjärneglans och juleljus 

 

Det snöade så länge, och natten blev så kall 

Och alla vattendroppar, frös till vacker iskristall 

Vi väntade så länge och vakade också, 

Men nu är julen kommen för stora och för små,  

Ja, nu är julen kommen för stora och för små. 

 

 
 

 

 



Härlig är jorden, härlig är Guds himmel 

Skön är själarnas pilgrimsgång.  

Genom de fagra riken på jorden,  

Går vi till paradis med sång 

 

Tidevarv kommer, tidevarv försvinner.  

Släkten följer släktens gång.  

Aldrig förstummas Tonen från himlen.  

I själens glada pilgrimssång 

 

Änglarna sjöng den, först för markens herdar.  

Skönt från själ till själ det ljöd.  

Människa gläd dig! Frälsarna är kommen.  

Frid över jorden Herren bjöd  
 


