
Blue Christmas (Billy Hayes & Jay W. Johnson) 

                  E                          B7 
I'll have a Blue Christmas without you 
                                                            E 
I'll be so blue just thinking about you 
           E7                             A 
Decorations of red on a green Christmas tree 
F#7                                           B7 
Won't be the same dear, if you're not here with me 
                              E                                     B7 
And when those blue snowflakes start falling 
                                                                       E 
That's when those blue memories start calling 
                 E7                                       A                    A#dim 
You'll be doin' all right, with your Christmas of white 
        B7                                                  E 
But I'll have a blue, blue blue blue Christmas 

Allsång Jul

Goder afton (Alice Tegnér) 

A                                                      D                                    
Goder afton, goder afton, båd’ herre och fru, 
    E7                   A         E7             A 
vi önskar Eder alla en fröjdefull jul! 
A                                                      D      
Goder afton, goder afton, välkommen var gäst, 
    E7                   A         E7             A 
vi önskar Eder alla en fröjdefull fest!



Stilla natt (Franz Gruber) 

G                                     D7              G                                      
Stilla natt, heliga natt! Allt är frid. Stjärnan blid 
C                              G                   C                            G 
Skiner på barnet i stallets strå. Och de vakande fromma två. 
D7                              G                                 D7         G 
Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. 
G                                            D7                 G      
Stora stund, heliga stund! Änglars här slår sin rund 
C                               G                        C                              G 
Kring de vaktande herdars hjord, Rymden ljuder av glädjens ord.  
D7                              G                              D7          G 
Kristus till jorden är kommen, Eder är frälsaren född. 
G                                     D7                 G      
Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr. 
C                                     G                    C                              G 
Räddningstimman för världen slår, Nu begynner vårt jubelår. 
D7                              G                                 D7         G 
Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.

Hej tomtegubbar (trad) 

G                                                            D7                      G 
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara! 
G                                                            D7                      G 
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara! 
G            D7    G     D7  G                    A7                      D7       
En liten tid vi leva här, med mycket möda och stort besvär. 
G                                                            D7                      G 
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!

Nu är det jul igen (trad) 

D                                                                                                            A7 
Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar väl till påska. 
D                                                                                                            A7 
Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar väl till påska. 
G                                    D                                  A7                                 D 
Det var inte sant och det var inte sant, för där emellan kommer fasta. 
G                                    D                                  A7                                 D 
Det var inte sant och det var inte sant, för där emellan kommer fasta.

Allsång Jul


