Godnattsånger Vallda församling
1. Natten har kommit (egen melodi)

6. När trollmor (vanlig version)

Natten har kommit mörkret har fallit, ni ska sova nu
Natten har kommit mörkret har fallit, ni ska sova nu
Dam-dam-dadada-dam
Sov du lilla konfirmand, sov gott nu kära du
Har du borstat tänderna, om ej så gör det nu
Sov du lilla konfirmand, sov gott nu kära du
Har du borstat tänderna om ej så gör det nu

När trollmor har lagt sina elva små troll
och bundit fast dem i svansen
Då sjunger hon sakta för elva små troll,
de vackraste ord hon känner
O, ajajajaj buff (HEJ), O, ajajajaj buff (HEJ),
O-ajajajaj-buff buff, O-ajajajaj, buff

2. God natt (egen melodi)
God natt, god natt, god natt, god natt, god natt
Nu ska ni sova hela natten
God natt, god natt, god natt, god natt, god natt
Nu ska ni sova hela natten
Och sist men inte minst, gooooood naaaaatt
(god jul, glad påsk)

3. Nattinatti (egen melodi)
Nattinatti, na-a-tti, nattinatti, na-a-tti,
Nattinatti, na-a-tti, na-a-a-a-a-a-a-a-tti

Hoppas nu att du ska sova gott,
inte ligga vaken och spela kort,
Hoppas nu att du borstat din tand,
för det är fett viktigt för en konfirmand
Nattinatti, na-a-tti, Nattinatti, na-a-tti,
Nattinatti, na-a-tti, na-a-a-a-a-a-a-a-tti

4. Ledarna demonstrerar (älgen-melodi)
Ledarna demonstrerar, ledarna har fått nog
Ledarna vill ha tystnad, här på sin egen gård
(på Västkustgård, på Lysestrand, på 4-H, i Malmö stad, på Stenungsön)

A oooooooo, A oooooooo

5. En konfirmand (barbie-melodi)
En konfirmand ligger här på vår Stenungsögård
(Lysestrandsgård, Västkustgård, Köpenhamnsrum, 4-H-gård, vandrarhem)

Nyborstad, nytvättad i sin pyjamas
Du är trött, sov så sött, och så ses vi imo´n
Lagom pigg, ingen cigg innan frukost!
Ligg och dröm, eller be
För Gud, är alltid med.
Jesus älskar dig, kille eller tjej
Eller nåt emellan, kärleken är källan
Kom så får du se, alla hänger med
Du är en sensation, en av Guds creations
Come on Jesus, come and meet us (låg röst)
In our prayer (hög röst)
Come on Jesus, come and meet us (låg röst)
Virgin Mary, virgin Mary (hög röst)
Come on Jesus, come and meet us (låg röst)
In our prayer (hög röst)
Come on Jesus, come and meet us (låg röst)
Virgin Mary, virgin Mary (hög röst)

7. Goodnight sweetheart (vanlig version)
Do-do-do-do-do
Goodnight sweethearts well, it´s time to go
Do-do-do-do-do
Goodnight sweethearts well, it´s time to go
Do-do-do-do
I hate to leave you. But I really must say
So, goodnight sweeathearts, good night

8. Djurläten (egen version)
9. Skrattläten (egen version)
10. Du måste sova (Bygg inte husmelodi)
Ligg inte i någon annans säng
Smyg inte ut inatt
Kanske verkar det okej,
Men när nattvakten ser dig
Du måste sova hela natten lång
Du måste sova sött i din säng
Dra täcket över ditt huvud nu
För när ledarna kommer hit
Du i sängen tyst och bums ska va.

11. Go´natt (Trollmor - melodi)
När ledarna lagt sina små konfirmander
Och bäddat ner dem i sängen
Så sjunger de sakta för små konfirmander
Det finaste ord de känner.
Go´natt, och sov så gott!, Go´natt och sov så gott!
Go´natt och sov så gott, NUUU!!!
Gooo´natt och sov så gott!

12. Nu så ska ni sova! (We will rock you)
Nu är det så sent, dags att va´ tyst
Ledarna är här nu och sjunger go´natt till er.
Ni ska ha borstat er tand
Knäppt er hand
Sen fara iväg till drömmarnas land.
Nu så ska ni sova
Nu så ska ni sova.
Kan ni inte sova, springer runt
Sluta smyga in till varandra under nattens gång
Ni ej i sängen er lagt?
Ta er i akt
För i korridoren så finns våran nattvakt
Nu så ska ni sova
Nu så ska ni sova.
Gud finns här och vakar, över er
Så ni kan va´ lugna och snarka högt, nu i natt.
Det´e för er egen skull
Byssan lull!
Och glöm inte bort att du är värdefull!
Nu så ska ni sova
Nu så ska ni sova.
Nu så ska ni sova
Nu så ska ni sova.

