
Joulukonsertti

K            C     

Aleksanterin kirkossa lauantaina 8.12. kello 19.30
Johtaa uha örmä

Liput 50,-/30,-

Toivioretkellä

  .         .    / ~      

aa on niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

iitävi aika,
vierähtävi vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina
sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

nkelit ensin
paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi:
Kunnia Herran,
maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi!



Ohjelma
Riemuita saa säv. tuntematon
 suom. san. K V V

Joululaulu säv. L M
 san. A N

Jouluna säv. M T
 san. M I

Joulun suuri salaisuus säv. P L
 san. A-M K
 sov. R K

auluyhtye amenetti:
Deck the hall walesilainen sävelmä
 sov. D W

Ding dong! taivahassa soi säv. T A
 suom. san. K T
 sov. C W

Joulun kellot säv. P J H
 san. M S

Kun joulu on säv. O K
 san. A N
 sov. I K

On jouluyö säv. E E
 suom. san. U J
 sov. P V

Jouluhymni säv. A S
 san. U H

auluyhtye amenetti:
Mary had a baby negrospirituaali
 sov. K A-P

Tuhannen tuikkii kynttilää säv. L V
 san. J H
 sov. P V

Kirkas jouluyö englantilainen sävelmä
 suom. san. P S
 sov. A S

Kauan sitten Betlehem säv. J H
 suom. san. S P
 sov. O V

Suloäänet enkelten ranskalainen sävelmä
 suom. san. R. R. R
 sov. J T

Kun joulu valkeneepi saksalainen kansansävelmä
 suom. san. tuntematon
 sov. P S

En etsi valtaa loistoa säv. J S
 san. S T

Jouluyö, juhlayö säv. F G
 suom. san. K.O. S

Yhteislaulu
Toivioretkellä sleesialainen kansansävelmä
 suom. san. H H


