
My Turn

1. Breathe
In and out
I see clearer now
And I know
Even though I'm scared this time
How could I say no
When everything I feel is right

So (Ooh) tell me baby
Tell me that I'm (Ooh) ready to fly
'Cause (Ah) everything 
around me's saying
(Ah) ”Smile, you'll be fine”
I ain't gonna miss it
I ain't letting go
It's my turn

2. Time
Heart and mind
Are ready to learn  
Here and now
And I know
Even though I'm scared this time
How could I say no
When everything I feel is right

So (Ooh) tell me baby
Tell me that I'm (Ooh) ready to fly
'Cause (Ah) everything 
around me's saying
(Ah) ”Smile, you'll be fine”
I ain't gonna miss it
I ain't letting go
It's my turn

I know that I've been hidin'
But I won't anymore
There's nothing that can stop me
I will stand 'till I fall
I ain't gonna miss it
I ain't letting go
It's my turn
Oh oh oh, I cant say no  
Oh oh oh, oh

So (Ooh) tell me baby
Tell me that I'm (Ooh) ready to fly
'Cause (Ah) everything 
around me's saying
(Ah) ”Smile, you'll be fine”
I ain't gonna miss it
I ain't letting go
It's my turn noooow

A Candle in the window

1.	There’s	a	road	that	I	remember	 

leading	to	a	special	place 

Where	the	door	was	always	open	  

to	a	smiling	face 

There's	a	picture	on	the	mantle	 

of	a	boy	that	looks	like	me 

And	It's	always	the	same,	 

there's	a	stocking	with	my	name 
 

And	a	candle	in	the	window,	a	flame	

against	the	night  

There's	a	candle	in	the	window,	it's	

like	God's	perfect	light 

It	don't	take	a	lot	of	money	 

to	know	what	riches	are  

Just	a	candle	in	the	window,	oh	and	

christmas	in	your	heart 

2.	Maybe	it's	just	wishful	thinking	 

that	I	can	hear	the	sleigh	bells	ring 

Almost	taste	the	pie	she's	baking,	 

it's	Christmas	Eve 

And	a	candle	in	the	window,	a	flame	

against	the	night  

There's	a	candle	in	the	window,	it's	

like	God's	perfect	light 

It	don't	take	a	lot	of	money	 

to	know	what	riches	are  

Just	a	candle	in	the	window,	oh	and	

christmas	in	your	heart 



Tusen röster

(solo vers 1)  
…ingen längre tycks höra

(men) tusen röster  
kan ljuda som en
som den klaraste stjärnan  
på himmelen
då natten är mörk  
och vägen känns lång
hör tusen röster,  
tusen rösters sång 

(solo vers 2)  
…efter varje natt

(men) tusen röster  
kan ljuda som en
som den klaraste stjärnan  
på himmelen
då natten är mörk  
och vägen känns lång
hör tusen röster,  
tusen rösters sång

Advent

(2ggr, andra gången med stämma)

Advent, advent
du hoppfyllda väntans tid
Advent, advent
du siar om julefrid
När allt omkring oss är mörkt och kallt
då kommer till oss en ljus gestalt
Advent, advent, 
en hälsning om julen du sänt

Julen är här
 

1. Stjärnorna faller i natten nu,  
himlarna sänker sig ner över jorden.  
Och när stjärnans bloss,  

tänder sitt ljus hos oss 
brinner en låga klar i hela norden.

Julen är här  
och lyser frid på jorden. 
Glädjen är stor,  
i ett barns klara  
ögon bor den. 
Julen är här,  
i våra mörka länder  
Kom låt oss ta varandras händer,  
när julen är här.

2. Och jag vill tända en stjärna till,
den som har frusit och,  
gått vill i världen.
För den som inte finns hos oss,  
tänder vi nu ett bloss
brinner en låga klar  
kom hit här är den

Julen är här  
och lyser frid på jorden. 
Glädjen är stor,  
i ett barns klara  
ögon bor den. 
Julen är här,  
i våra mörka länder  
Kom låt oss ta varandras händer,  
när julen är här.

Staffansvisa från Nås

Staffan var en stalledräng 
allt för den ljusa stjärna
Han vattna sina fålar fem 
det ser vi nu så gärna
(alla) Ingen dager synes än för 
stjärnorna på himmelen de blänka

Två de voro vita
allt för den ljusa stjärna
De var varandra lika
det ser vi nu så gärna
Ingen dager synes än för 
stjärnorna på himmelen de blänka



Julens tid är här

1. Nattmörkret sänker sig, i våran stad 
I alla fönster glimmar bågarna på rad
En magisk vinterkväll 
då önskningar slår in
Se hur himlens fäll
Lyser upp ikväll

Julens tid är här
Vinterträden bär
kronor utav snökristall
som från en annan värld
Nu tänds en stjärna till 
Önska vad du vill
Jag vill stanna här ikväll
tills morgonen blir till

2. Snöflingor faller ner
vart än jag ser
Och marken lyser upp när  
vinterhimlen ler
Och alla stjärnor tänds
när natten smyger på
se hur himlens fäll
lyser upp ikväll

Julens tid är här
Vinterträden bär
kronor utav snökristall
som från en annan värld
Nu tänds en stjärna till 
Önska vad du vill
Jag vill stanna här ikväll
tills morgonen blir till
Jag vill stanna här ikväll
tills morgonen blir till

Oslagbara

Oslagbara, Oslagbara

1. Vart tog du vägen åren går
Jag trodde aldrig att vi skulle glömma
Sluta drömma
Och kanske ringer vi ibland
Lika förvånade att alltihop försvann
Lika fort som vi levde då
Vi brann - Vi ville och vann

Vi var oslagbara
Vi sköt från höften
Vi hade svaret på allt
Alla flickor log
Och vi gav vi tog
Vi gick ut
Och natten skulle aldrig ta slut

2. Jag går till jobbet, kommer hem
Och jag har skaffat allt som jag behöver, 
fina möbler
Jag läser sagor, lagar mat
Och jag är lycklig
och på andra sidan stan 
i ett hus lever du likadant
Med kvinna och barn

Vi var oslagbara
Vi sköt från höften
Vi hade svaret på allt
Alla flickor log
Och vi gav vi tog
Vi gick ut
Och natten skulle aldrig ta slut
Och natten skulle aldrig ta slut


