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1. ankomst - Adventstid
2. Mozart - Balladen om den kaxiga myran

1

5. 1898 - Nu tändas tusen juleljus

1

6. stella - När det lider mot jul

1

x
2

8. Alfred - Hosianna
9. Italien - Sancta Lucia

x

10. sex - Gå Sion, din konung att möta

x
2

11. Tomten - Betlehems stjärna

13. Topelius - Julvisa
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4. Rädda oss - Advent

12. Slottet - Dagen är kommen



2

3. 1,5 timmar - Tänd ett ljus

7. Palmsöndagen - Bereden väg för Herran

2
2

x
x

13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!
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Adventstid
1. Nu går vi in i adventstiden med många trevliga traditioner. Vad betyder advent?
1 väntan
x längtan
2 ankomst
2. Dags att plocka fram tändstickorna! Lasse Berghagen sjunger Låt mig få tända ett ljus.
Texten är skriven av Börje Carlsson och musiken av (troligen) av Bernhard Flies. I
sångböcker kallas melodin “Wiegenlied”och tillskrivs en klassisk kompositör, vilken?
1 Mozart
x Vivaldi
2 Händel
3. Triad tänder också ett ljus - och låter det brinna. Hur länge brinner ett julgransljus?
1
20 minuter
x
1 timme
2 1,5 timmar
4. Advent - Oscarskyrkans Oratoriekör och Motettkör sjunger. Ordet Hosianna kommer
från hebreiskan. Vad betyder Hosianna?
1 Frid på jorden
x Rädda oss
2 Gud i höjden
5. Nu tändas tusen juleljus skrevs av Emmy Köhler. Som ni säkert hör är det Carola som
sjunger. När tror ni att den här sången trycktes för första gången?
1 1898
x 1938
2 1968
6. Det strålar en stjärna kallas nästa sång ofta. Egentligen heter den När det lider mot jul.
Texten är skriven av Jeanna Oterdahl och den tonsattes för sång och piano 1909 (opus 19)
av Ruben Liljefors. Kan ni översätta ordet stjärna till latin?
1 stella
x luna
2 tellus
7. Bereden väg för Herran är en adventspsalm av Frans Michael Franzén skriven år 1812.
Texten har fler melodier och just den här är nog den som var vanligast tidigare i Sverige.
Om vi lyssnar lite extra på textens innehåll passar psalmen också att sjunga vid en annan
kyrklig högtid, vilken?
1 Pingsten
x Palmsöndagen
2 Påsken

8. Hosianna, Davids son. Välsignad vare han. Här får vi lyssna till Orphei drängar.
Apropå drängar: Vad hette drängen i Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga?
1 Robert x Knut 2 Alfred
9. Nu går nätterna tunga fjät och snart är det Lucia. Det finns många olika Luciasånger,
men den här melodin är väl bekant för de allra flesta? Från vilket land kommer den?
1 Sverige
x Italien
2
Tyskland
10. Var glad! eller Gå Sion din konung att möta. Det här är en adventspsalm av Erik
Nyström från 1893. Sion har använts som symbol för judarna. Davidsstjärnan är
skapad av två trianglar, hur många stjärnuddar har den?
1 fem x sex
2 nio
11. Orden “Gläns över sjö och strand” inleder sången Betlehems stjärna. Texten är
en dikt skriven av Victor Rydberg 1891 och melodin skrevs av Alice Tegnér 1893.
Kan ni komma på någon annan dikt av Viktor Rydberg när midvintern snart är här?
1 Hästen
x Drängen
2 Tomten
12. Dagen är kommen framförs nu av Storkyrkans kör. Vilken byggnad i Stockholm
ligger närmast Storkyrkan?
1 Stadshuset
x Slottet
2 Globen
13. Julvisa med musik av Jean Sibelius är högt älskad i Finland, men inte heller helt
okänd i Sverige. Texten skrevs redan 1887 av en man som hette Zacharias i förnamn.
Vad hette han i efternamn?
1 Kilpiö
x Topelius
2 Linna

