Jólalög 2016
Í skóginum

það átti að færa´ann tröllunum.

Í skóginum stóð kofi einn,

Þá var hringt í Hólakirkju

sat við gluggann jólasveinn.

öllum jólabjöllunum

Þá kom lítið héraskinn,
sem vildi komast inn.
Jólasveinn ég treysti´ á þig,
veiðimaður skýtur mig.
Komdu litla héraskinn.
því ég er vinur þinn.

Adam átti syni sjö
Adam átti syni sjö,
sjö syni átti Adam.
Adam elskaði alla þá
og allir elskuðu Adam.
Hann sáði, hann sáði.

En veiðimaður kofann fann,
Jólasveinninn spurði hann;
"Hefur þú séð héraskinn
hlaupa um hagann þinn ? "

Hann klappaði saman lófunum.
Hann stappaði niður fótunum.
Hann ruggaði sér í lendunum
og snéri sér í hring.

"Hér er ekki héraskott.
Hafa skaltu þig á brott."
Veiðimaður burtu gekk,
og engan héra fékk.

Jólasveinar ganga um gólf
Jólasveinar ganga um gólf
með gildan staf í hendi,
móðir þeirra sópar gólf

Jólasveinar einn og átta

og flengir þá með vendi.

Jólasveinar einn og átta

:,: Upp á stól stendur mín kanna,

ofan komu úr fjöllunum.

níu nóttum fyrir jól

Í fyrrakvöld þeir fóru að hátta,

þá kem ég til manna :,:

fundu´ann Jón á Völlunum.

Andrés stóð þar utan gátta,

Það á að gefa börnum brauð

við jólatréð í stofunni í gær.

Það á að gefa börnum brauð

Ég læddist létt á tá,

að bíta í á jólunum,

til að líta gjafir á,

kertaljós og klæðin rauð

hún hélt ég væri steinsofandi

svo komist þau úr bólunum.

Stínu dúkku hjá.

Væna flís af feitum sauð

Og ég sá mömmu kitla jólasvein

sem fjalla gekk á hólunum.

og jólasveinninn út um skeggið hlær.

Nú er hún gamla Grýla dauð,

Já, sá hefði hlegið með,

gafst hún upp á rólunum

hann faðir minn hefði hann séð,
mömmu kyssa jólasvein í gær.

Bráðum koma blessuð jólin
Bráðum koma blessuð jólin
börnin fara að hlakka til.
Allir fá þá eitthvað fallegt
í það minnsta kerti og spil.
Kerti og spil, kerti og spil,
í það minnsta kerti og spil.

Hvað það verður veit nú enginn,
vandi er um slíkt að spá.
En eitt er víst að alltaf verður
ákaflega gaman þá.
Gaman þá, gaman þá,
ákaflega gaman þá.

Ég sá mömmu kyssa jólasvein
Ég sá mömmu kyssa jólasvein

Og ég sá mömmu kitla jólasvein
og jólasveinninn út um skeggið hlær.
Já, sá hefði hlegið með,
hann faðir minn hefði hann séð,
mömmu kyssa jólasvein í gær.

Snæfinnur snjókarl

Ég á heima á Klapplandi, Klapplandi,
Klapplandi.

Snæfinnur snjókarl
Ég á heima á Klapplandi,
var með snjáðan pípuhatt,
Klapplandinu góða.
Gekk í gömlum skóm
og með grófum róm
gat hann talað, rétt og hratt.

Stapplandi, Grátlandi, Hlælandi, Hopplandi, og
Íslandi

"Snæfinnur snjókarl!
Bara sniðugt ævintýr,"

Nú skal segja

segja margir menn,

Nú skal segja, nú skal segja hvernig litlar telpur
gera:

en við munum enn
hve hann mildur var og hýr.

En galdrar voru geymdir
í gömlu skónum hanns:
Er fékk hann þá á fætur sér
fór hann óðara í dans.

Vagga brúðu, vagga brúðu
-og svo snúa þær sér í hring.

Nú skal segja, nú skal segja
hvernig litlir drengir gera:
Sparka bolta, sparka bolta
-og svo snúa þeir sér í hring

Já, Snæfinnur snjókarl,
hann var snar að lifna við,
og í leik sér brá
æði léttur þá,
-uns hann leit í sólskinið.

Gekk ég yfir sjó og land
Gekk ég yfir sjó og land
og hitti þar einn gamlan mann,
spurði hann og sagði svo:
Hvar áttu heima?

Nú skal segja, nú skal segja
hvernig ungar stúlkur gera:
Þær sig hneigja, þær sig hneigja
-og svo snúa þær sér í hring.

Nú skal segja, nú skal segja
hvernig ungir piltar gera:
Taka ofan, taka ofa
-og svo snúa þeir sér í hring.

Nú skal segja, nú skal segja

Nú mig ég vanda vil,

hvernig gamlar konur gera:

verða góða telpan þín.

Prjóna sokka, prjóna sokka
-og svo snúa þær sér í hring.

Mamma segir, mamma segir:
"Magga litla ef verður góð,

Nú skal segja, nú skal segja

henni gef ég, henni gef ég

hvernig gamlir karlar gera:

haus á snoturt brúðufljóð."

Taka í nefið, taka í nefið

Hæ, hæ, ég hlakka til,

-og svo snúa þeir sér í hring.

hugnæm verður brúðan fín.

AAAtsjúú!!!

Hæ, hæ, ég hlakka til,
himnesk verða jólin mín.

Babbi segir
Babbi segir, babbi segir:

Nú ég hátta, nú ég hátta

"Bráðum koma dýrðleg jól".

niður í, babbi, rúmið þitt,

Mamma segir, mamma segir:

ekkert þrátta, ekkert þrátta,

"Magga fær þá nýjan kjól".

allt les "Faðirvorið" mitt.

Hæ, hæ, ég hlakka til,

Bíaðu, mamma, mér,

hann að fá og gjafirnar.

mild og góð er höndin þín.

Bjart ljós og barnaspil,

Góða nótt gefi þér

borða sætar lummurnar.

Guð, sem býr til jólin mín.

Babbi segir, babbi segir:

Snjókorn falla

"Blessuð Magga ef starfar vel,

Snjókorn falla á allt og alla

henni gef ég, henni gef ég

börnin leika og skemmta sér

hörpudisk og gimburskel."

nú ert árstíð kærleika og friðar

Hæ, hæ, ég hlakka til

komið er að jólastund

hugljúf eignast gullin mín.

Vinir hittast og halda veislur

borða saman jólamat

Jólasveinninn kemur í kvöld!

gefa gjafir - fagna sigri ljóssins
syngja saman jólalag.

Með flautur úr tré og fiðlur í sekk,
bibbidíbe og bekkedíbekk.

Á jólaball við höldum í kvöld

Jólasveinninn kemur í kvöld!

ég ætl'a' kyssa þig undir mistiltein í kvöld
við kertaljóssins log

Og brúður í kjól sem bleyta hvern stól,

Götur ljóma - söngvar óma

flugvélar, skip og fínustu hjól.

gömlu lögin syngjum hátt

Jólasveinninn kemur í kvöld!

bara'ef jólin væru aðeins lengri
en hve gaman væri þá.

Og engan þarf að hryggja
því allir verða með

Jólasveinninn kemur í kvöld
Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett,
ekki nein köll því áðan barst frétt:
Jólasveinninn kemur í kvöld!

er börnin fara' að byggja sér
bæ og þorp við jólatréð.
Hæ! Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett,
ekki nein köll því áðan barst frétt:
Jólasveinninn kemur í kvöld.

Hann arkar um sveit og arkar í borg
og kynja margt veit um kæti og sorg.
Jólasveinninn kemur í kvöld!

Jólasveinninn minn
Jólasveinninn minn
ætlar að koma í dag

Hann sér þig er þú sefur,
hann sér þig vöku í.
og góðum börnum gefur hann
svo gjafir, veistu' af því.

með poka af gjöfum og segja sögur
og syngja jólalag.
Það verður gaman þegar hann kemur
þá svo hátíðlegt er.
Jólasveinninn minn, káti karlinn minn

Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett,
ekki nein köll því áðan barst frétt:

kemur með jólin með sér.

Jólasveinninn minn, jólasveinninn minn
ætlar að koma í kvöld.

Ofan af fjöllum með ærslum og köllum
hann arkar um um holtin köld.
Hann er svo góður og blíður við börnin,
bæði fátæk og rík.
Enginn lendir í jólakettinum,
allir fá nýja flík.

Jólasveinninn minn, jólasveinninn minn
arkar um holtin köld,
af því að litla jólabarnið
á afmæli í kvöld.
Ró í hjarta, frið og fögnuð
flestir öðlast þá.
Jólasveinninn minn, komdu karlinn minn,
kætast þá börnin smá.

