
ÄR NI REDO?
Mel: Hej tomtegubbar

Hej allesammans är ni redo
för nu börjar kalaset.
Hej allesammans är det säkert
a  ni har få  nåt i glaset?
En liten sup och julemat
det är precis så som vi vill ha ’t.
Höj allesammans nu på armen,
Ja, nu tömmer vi glaset.

NÄR SNÖN LIGGER VIT
Melodi: Sjöbloms dass

När snön ligger vit och barnen har kul
och solen går ner bakom Sjöbloms skjul.
Ja, då är det jul!

JULSNAPSVISA
Melodi: En sockerbagare

Den svenska julen har så många smaker
som sill och skinka och pepparkaker.
Och glöm sen inte all kryddad sprit.
För svenska julen är inte vit!

NU HÖJAS TUSEN FYLLDA GLAS
Melodi:Nu tändas tusen juleljus

Nu höjas tusen fyllda glas
kring bordens glada rund
och tusen, tusen nubbar små
det tömmes per sekund.

DOMINOEFFEKTEN
Melodi: Nu ha vi ljus här i vårt hus

Ta dej e  rus!
Drick vad som bju’s!
Unna dej några droppar spiritus!
När du blir sned,
ställ dej på led!
Följ julens sed!
När vi ställt oss, hela tjocka släkten,
ska vi leka dominoeffekten:
faller far, faller farfars far,
faller du och ja, faller alla.

JULE-SNAPSEN
Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Jule-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprä  ner i strupen.
Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.
(svälj först och sjung sedan):
./. För ha, ha, ha, det gick ju jä ebra
för Andersson och Pe ersson och 
Lundström o´ ja ./.

JULAFTON ÄR EN TORSDAG
Mel: Nu ska vi skörda linet

Nu ska vi dricka nubben Gutår,
för glada julen här nu pågår.
Tjosan du tomte, hej vad det går
Julafton är en lördag.
Jul, jul, jul, jul, jul, jul
Julsnapsarna dom smakar så go .
Jul, jul, jul, jul, jul, jul
Julafton är en lördag!

god jul!2011

TOMTEN
Melodi: Åt ”Sjöbloms dass” hållet

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
               (från bas till alla når 

max false , a’la ”raketen”)

Liten tomte gick en gång
runt en stuga na en lång

Oooooooooooooooch
snön den var djup

nu tar vi oss en sup.
 Skål! 

HUTTVISA
Mel.: Midnatt råder

Goda nubbar, dricker vi ur glasen, 
vi ur glasen.
Tomtiga blir vi, lite grand i gasen, uti gasen.
Hu , hu , hu , hu , hu ehu ehu hu ,
hu , hu , hu !
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