Välkomna till
Vilshärads LUCIA-firande!
Söndag den
13 december
kl. 16.00
i Strandgårdskyrkan.
Efter luciatåget serveras fika
där intäkterna går till
välgörande ändamål!
Vill du vara med i luciatåget?

Alla barn, stora som små, är välkomna! Ju fler som är med desto
längre och finare blir tåget! Kom som tärna, stjärngosse, tomte,
lucia, pepparkaksgubbe eller gumma. Vi träffas ombytta kl.
15.00 för övning och genrep.
Vill du vara Vilshärads Lucia? Anmäl då ditt intresse senast den 6/12, så lottar vi.
Lucian bär levande ljus i kronan – du måste gå minst i femman och ha dina föräldrars
godkännande.
Vill du sjunga solo? Anmäl dig senast den 6/12 och berätta vilken sång du helst vill
sjunga. På baksidan kan du se vilka sånger vi behöver solister till. Egna förslag på
sånger välkomnas också. OBS! Ni kan vara flera som sjunger solo tillsammans, t ex
2-3 stycken.

Kontaktpersoner: Cilla Hansson, cilla.hansson@live.com, 070-595 99 40
Lena Madestam Olofsson, lena.madestamolofsson@halmstad.se, 070-231 31 58

.

INFORMATION
I år blir det ingen organiserad övning. Därför är det bra om
ni övar hemma! Kanske tillsammans med andra som ni vet
ska vara med.
Vi träffas ombytta kl.15.00, för att sjunga igenom sångerna och öva
uppställning. Solisterna kommer kl.14.30 för att sjunga igenom sina
sånger.
Från och med årskurs 5 kan tärnor ha levande ljus, som man tar med
sig själva.
Tänk på att det kan vara kallt i kyrkan!
Sångerna vi planerar att sjunga ser ni nedan och här ser ni
också till vilka vi behöver solister (ensam eller tillsammans med
andra). Hör av er till någon av kontaktpersonerna om ni vill ha
sångtexterna.
1. Luciasången (Natten går tunga fjät, tre verser)
2. Goder Afton (2 verser som vi sjunger 2 gånger)
3. Så mörk är natten (2 verser) Solist
4. Adventstid (2 verser)
5. Nu vaknen och glädjens Lucia är här (3 verser) Solist
6. Lusse Lelle (2 gånger)
7. Tre pepparkaksgubbar (Vi komma, vi komma, två verser)
8. Midnatt råder (2 verser)
9. Staffan var en stalledräng (3-4 verser) Solister
10. Tänd ett ljus Solist
11. Betlehems stjärna (Gläns över sjö och strand) Solist
12. Nu tändas tusen juleljus
13. Luciasången (Natten går tunga fjät, tre verser)
OBS! Meddela om du/ni vill sjunga solo senast 6/12.

.
Vilshärads Lucia arrangeras av Vilshärads Badortsförening och Kyrka Vilshärad
i samverkan

