
God jul och gott nytt år
Det finaste man har ställer man på bordet. 

Eller hänger i granen.

byCatta productions presenterar

Culture Christmas bulb

- artistic version.

Klipp ut julgranskulorna, vik ihop dem vid toppen, limma och fäst en tråd.

Nu är kulorna klara att hängas upp i granen till allas beundran..
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O Holy David Night
O holy night! The stars are brightly shining, 

It is the night of the dear David's birth. 

Long lay the world in sin and error pining. 

Till He appeared and the Spirit felt its worth. 

A thrill of hope the weary world rejoices, 

For yonder breaks a new and glorious morn. 

Fall on your knees! Oh, hear the angel voices! 

O night divine, the night when David was born; 

O night, O holy night, O night divine! 

O night, O holy night, O night divine! 

Lusse John
Lusse John, Lusse John. Några vampyrer före jul.

Lusse John, Lusse John. Några vampyrer före jul.

Nu äro vi bitna så näst före jul.

Nu äro vi bitna så näst före jul.

Julsång till Maj
Den strålande Maj är förunderligt blid,

i öster på himlen hon står.

Hon lyst över Övik i oro och strid

i nära två tusende år.

När dagen blir mörk och när snön faller vit,

då bakar hon kakor, då kommer hon hit

och då vet man, att snart är det jul.

Skrattvisa till Kim Thúy
KimThúy-klang, KimThúy-klang,

hör dess skrattande-sång.

Flingor som nu virvlar om,

i munter vintersång

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,

det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.

Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på.

Tänd ett ljus för jordens barn.

En god Khemiri läsestund
Goder morgon i denna sal.

Goder morgon i denna sal.

Eder önska vi. Eder önska vi.

En angenäm läsestund.

En angenäm läsestund.


