
Luciatåg i Kirche S:t Peter den 8 december 2019 kl. 13:00 
 

Nu är det hög tid att börja öva på luciasångerna inför luciatåget den 8 

december! I år övar vi luciasångerna tillsammans med barnen på Svenska 

kyrkans julbasar (Freie Evangelische Schule, Waldmannstrasse 9, Zürich)  

den 23 november kl.10:15-11. Övningen med barnen sker utan föräldrar, 
som istället kan passa på och shoppa och fika på egen hand :-).  
 

För Luciatåget träffas vi den 8 december kl. 11:45 utanför stora ingången till 

Kirche S:t Peter i Zürich. Barnen bör komma ombytta och klara och inga 

föräldrar får komma in i kyrkan medan vi övar. Insläpp för all publik sker kl. 

12:30 genom stora ingången. Observera att det inte är möjligt att reservera 
platser i kyrkan, eftersom vi tar med oss alla kvarlämnade saker bakom 
scenen.  
 
Alla barn är välkomna, men bedöm själv om ditt barn är gammalt nog att 
kunna vara med kören utan någon förälder samt i viss mån kunna 
koncentrera sig i ca 1 timme under gudstjänsten. Övningen blir ett litet test 
och därför får inga föräldrar vara med inne i övningslokalen. Det behövs 

ingen föranmälan till varken övningen eller luciatåget. 
 

Det vore trevligt om vi hade tärnor, stjärngossar, tomtar och 

pepparkaksgubbar med i tåget (inga lucior!). Alla dräkter måste ordnas av 
barnens föräldrar och föräldrarna måste också se till att barnen är i kyrkan i 
tid. Tärnorna behöver rött band runt midjan och glitter i håret. Gärna glitter 
som inte "fäller" så mycket. Tänk på att det kan vara kallt i kyrkan så se till att 
ditt barn har tillräckligt med ljusa kläder under linnet.  
Barnen får endast ha elektriska tärnljus och ska helst ha till kläderna 
matchande skor på fötterna.  
 
Barnen kommer att sjunga följande sånger: 

1. Sankta Lucia 
2. Staffan var en stalledräng 
3. Tre pepparkaksgubbar 
4. Goder afton, Goder afton 
5. Lusse Lelle 

 
Sångtexterna och informationen om luciatåget finns  
att ladda ner på www.nobe.ch och www.svenskakyrkan.se/zürich 
 
Om ni har frågor så får ni gärna höra av er till Leo Fall (leo.fall[at]gmx.ch) 
eller Alexander Roth (alexander.roth[at]gmail.com) 
 
Vi ser fram emot ett fint luciatåg! 
  
Nota Bene Kören 
genom  
 
Alexander Roth och Leo Fall



 
1. Sankta Lucia 
 

Sankta Lucia, ljusklara hägring 
Sprid i vår vinternatt glans av din fägring 
Drömmar med vingesus under oss sia 
Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia 
Drömmar med vingesus under oss sia 
Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia 
 
Kom i din vita skrud huld med din maning 
Skänk oss du julens brud julfröjders aning 
Drömmar med vingesus under oss sia 
Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia 
Drömmar med vingesus under oss sia 
Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia 
  
 
 

2. Staffan var en stalledräng 
 

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 
 
Bästa fålen apelgrå 
Vi tackom nu så gärna  
Den rider Staffan själv uppå 
Allt för den ljusa stjärna 
Ingen dager synes än 
Stjärnorna på himmelen de blänka 
 
Nu är fröjd uti vart hus 
Vi tackom nu så gärna  
Julegran och juleljus 
Allt för den ljusa stjärna 
Ingen dager synes än 
Stjärnorna på himmelen de blänka 
 

3. Tre pepparkaksgubbar 
 

Vi komma, vi komma från Pepparkakeland, 
och vägen vi vandrat tillsammans hand i 
hand. 
Så bruna, så bruna vi äro alla tre, 
korinter till ögon och hattarna på sne!  
 
Tre gubbar, tre gubbar från 
Pepparkakeland,’ 
till julen, till julen vi komma hand i hand. 
Men tomten och bocken vi lämnat vid vår 
spis, 
de ville inte resa från vår pepparkakegris 
 

4. Goder Afton 
 

Goder afton, goder afton,  
både herre och fru, 
vi önskar eder alla en fröjdefull jul! 
 
Goder afton, goder afton,  
välkommen var gäst, 
vi önskar eder alla en fröjdefull fest! 
 

 5. Lusse Lelle 
 
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 
 

 


