
 
 

Textblad 3 
 

 
Allsång: Go tell it on the 
mountain 
Trad 
 
Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
That Jesus Christ was born 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änglarnas tid 
Brian Hobbs / Ingela Forsman / Mikael Anderfjärd 
 
Vers 1 (Ten) 
Vinternatt över jorden 
Stjärnor strålar sitt ljus 
över ensamma själar 
över barn i trygghetens hus 
 
Refr (alla unis) 
Jag tror på människans godhet 
Jag tror på änglarnas tid 
Jag har en tro på att himmelen tar vid 
Jag tror att kärleken är det största, 
det sista och det första 
Som gör att alla finner frid 
 
Vers 2 
S/A: Och när budskapet når oss 
T: Uuu… budskapet når 
S/A: över hav över land 
T: Uuu… hav och land 
Alla: 
Står vi sida vid sida 
I ro vilar varg och lamm 
 
Refr 2 (stämmor) 
Jag tror på människans godhet 
Jag tror på änglarnas tid 
S: Jag har en  
Alla:  tro på att himmelen tar vid 
S/A melodi, T stämma: 
Jag tror att kärleken är det största, 
det sista och det första 
Som gör att alla finner frid 
 
A/T: Aaah 
S: Jag har en  
Alla: tro på att himmelen tar vid 
S/A melodi, T stämma: 
Jag tror att kärleken är det största, 
det sista och det första 
Som gör att alla finner frid 
 
Vers 3 
Som vers 2 men sjung på ”Uuu” 
 
Refr 2 
 
Alla unis: 
änglarnas tid 
 
 

 
 



Nyårstid 
Text & musik: Ulf Nomark 
 
Vers 1 - Solo 
 
Vers 2 - Kör (stämmor): 
Huh, huh, huh, huh 
 
Refräng 1: (Stämmor) 
Huh 
Jag kommer hem! Jag kommer hem! 
Huh 
Jag kommer hem! Jag kommer hem! 
Det är ingen självklarhet, jag vet 
Unis: Det finns en värld av ensamhet 
 
Solo: 
Och min bön är att alla skall finna frid 
Och ett hem här i nyårstid 
 
Mellanspel: (stämmor) 
Huh 
 
Vers 3 – Kör (stämmor) 
Huh, huh, huh, huh 
 
Refräng 2: (Stämmor) 
S/A: Där inne väntar någon mig 
Ten: Huh…någon mig 
Alla: Jag kommer hem! Jag kommer hem! 
S/A: Vet att allting kommer ordna sig 
Ten: Huh….ordna sig 
Alla: Jag kommer hem! Jag kommer hem! 
Det är ingen självklarhet, jag vet 
Unis: Det finns en värld av ensamhet 
 
Mellanspel: (stämmor) 
Huh 
 
Vers 4 – Första halvan solo 
 
Vers 4 – andra halvan kör (stämmor) 
Huh, huh 
 
S/A: Det känns som röster sjunger ut; 
Ten: Huh….sjunger ut 
Alla: ”Vi lever än, vi lever än! 
S/A: Vår omsorg om ditt liv tar aldrig slut; 
Ten: Huh….aldrig slut; 
Alla: Vi älskar än, vi älskar än! 
Även när allt mörknar finns det nån 
Unis: som vet att dagen börjar om….. 
 
Slut (solo) 
 
 
 
 

Auld lang syne 
Sv text: Kjell Lönnå 
Musik/eng. text: trad. 
 
Alla unisont 
Should auld acquaintance be forgot 
And never brought to mind 
Should auld acquaintance be forgot 
And auld lang syne  
For auld lang syne, my dear 
For auld lang syne 
We’ll take a cup of kindness yet 
For auld lang syne 
 
Alla unisont  
Skall vänskapen förbli min vän  
och leva stark och sann  
Ja, låt oss alltid värna den  
Ge kärlek till varann  
Tag här min hand, du trogne vän  
gemenskapen är vår.  
Den lever nu, den lever än  
i många långa år 
 
 
Alla unisont 
Should auld acquaintance be forgot 
And never brought to mind 
Sopran melodi, A/T stämma 
Should auld acquaintance be forgot 
And auld lang syne  
 
Alla stämmor 
For auld lang syne, my dear 
For auld lang syne 
We’ll take a cup of kindness yet 
For auld lang syne 
(X2) 
 
 
 


