
 
 
 

AVSLUTNING 
för åk 
6 och 8 
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Program 

 

1. Klockringning 

2. Stilla natt   alla sjunger 

3. Tänd ett ljus    skolkören 

4. Välkomsttal   präst Hanna 

5. Last Christmas  Madeleine 9A & Elin 7A 

6. River flows in you  Tilda 8B 

7. Utdelning av fredspriset 

8. Dans    Mirjam, Elsa & Linnea 6A 

(“Problem” av Ariana Grande) 

9. Rektors tal    Lisbeth Beckmann 

10.  Julen är här    skolkören 

11. Nu tändas tusen juleljus  alla sjunger 

 

 

 

Övriga medverkande: 

Johan Dahl 

Susanne Vibäck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Stilla natt, 

heliga natt, 

allt är frid, 

stjärnan blid 

skiner på barnet i stallets strå 

och de vakande fromma två. 

Kristus till jorden är kommen, 

oss är en Frälsare född. 

2. Stora stund, 

heliga stund! 

Änglars här 

slår sin rund 

kring de vakande herdars hjord, 

rymden ljuder av glädjens ord: 

Kristus till jorden är kommen, 

eder är Frälsaren född. 

3. Stilla natt, 

heliga natt! 

Mörkret flyr, 

dagen gryr. 

Räddningstimman för världen slår, 

nu begynner vårt jubelår. 

Kristus till jorden är kommen, 

oss är en Frälsare född. 

 

 

 



 

 

 

1. Gläns över sjö och strand, 

stjärna ur fjärran, 

du som i Österland 

tändes av Herran. 

Stjärnan från Betlehem 

leder ej bort, men hem. 

Barnen och herdarna 

följer dig gärna, 

strålande stjärna,  

strålande stjärna. 

 

2. Natt över Judaland, 

natt över Sion. 

Borta vid västerrand  

slocknar Orion. 

Herden, som sover trött,  

barnet som slumrar sött, 

vakna vid underbar 

korus av röster, 

skåda en härligt klar 

stjärna i öster, 

 

 



 

1. Nu tändas tusen juleljus  

på jordens mörka rund.  

Och tusen, tusen stråla ock  

på himlens djupblå grund. 

 

2. Och över stad och land i kväll  

går julens glada bud  

att född är Herren Jesus Krist,  

vår Frälsare och Gud. 

 

3. Du stjärna över Betlehem, 

o, låt ditt milda ljus  

få lysa in med hopp och frid  

i varje hem och hus. 

4. I varje hjärta armt och mörkt  

sänd du en stråle blid,  

en stråle av Guds kärleks ljus  

i signad juletid. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

AVSLUTNING 
för åk 
7 & 9,  
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