LTB 17 audition Barn
TEKSTER
Vårtrall
Hurra nå er våren kommet med liv og med lek og sang. Og opp ifra jorden titter småblomstene nok
en gang. Der oppe på him'len høres et jublende lovsangskor av alle slags glade fugler som priser vår
Herre stor.
Nå vil vi gå ut og leve, nå puster vi våren inn.Så lar vi den bli der inne og spire i sjel og sinn.
Nå våkner det nye livet fra vinterens søvn igjen. Du Herre som gav oss våren, vi takker for nettopp
den.

I Stallen
Himlen er så full av stjerner, jorden er så mørk og kald
Døren er igjen blitt åpnet til den gamle trygge stall
Veien har vært tung å vandre, ferden gikk i mørket frem
/Midt i natten lyste stjernen like inn til Betlehem//
Stjerne du som tente lyset, håpet på en mørklagt jord
Du som skapte julesangen, engleskarens jubelkor
Vis meg kjære ledestjerne, veien om den enn blir lang
/jeg er liten men vil så gjerne finne veien hjem en gang//
Godnattsang
Josef: Solen har tatt stille farvel. Dagens strev er over. Snart i denne stjernekveld jord og himmel
sover.
Barn:
Takk, o Gud, for du har sagt at du vil bevare alle små med englevakt fra all nød og
fare.
Alle:
Takk, o Gud, for du har sagt at du vil bevare alle små med englevakt fra all nød og
fare
Barn:
La de små få sove trygt overalt i verden. Ta ifra oss angst og frykt. Følg oss du på
ferden.
Maria:
La oss gi vår hånd til dem som må håpløst streve. La vår jord få bli et hjem der det er
godt å leve.
Alle:
La oss gi vår hånd til dem som må håpløst streve. La vår jord få bli et hjem der det er
godt å leve.
Låne stalla
Nei men mamma hør nå her – å æ det som æ ser, åffer kan’ke disse to få låne stalla vår?
Du ser de leter og er trøtte, de er sultne de har sikkert gått langt
/Så åffer kan’ke de få ligge uti stalla på litt høy og få litt mat her//
Og i kveld når vi skal sette oss til bords og spise ferske brød og godter, når vi sitter der og koser oss.
Da æ nok disse to aleine uten noen verdens ting av alt det vi har
/Si åffer kan’ke de få stalla vår og smake på alt godter som vi har?//

