1. SØNDAG I ADVENT
SØNDAG 1 DESEMBER 2019
Nå er det snart jul igjen – og Nyjordet Vel fortsetter selvfølgelig tradisjonen med å markere
inngangen til julen - med nissetog første søndag i advent.
Søndag 1 desember 2019 møtes vi igjen – store og små – for å bidra til en koselig og
verdig markering.
Arrangementet gjennomføres som i 2018 med julenisser.

-

1 desember 2019, kl 1700 møtes vi ved julegranen ved innkjørselen til feltet. I år er
det nytt, og adskillig mindre tre som skal tennes.
Granen tennes, og sammen synger vi ”Du grønne, glitrende tre goddag” (Dere kan jo
øve på denne hjemme. Teksten på andre siden av rundskrivet).
Nissetog rundt på Nyjordet. Vi besøker de fleste stikkveier på feltet samtidig som vi
synger diverse julesanger (blir det glatt unngår vi de bratteste bakkene)
Nissetoget avsluttes på stor åpen plass på Grend 3 hvor det blir gang rundt juletreet.
Julenissene deler ut poser til barna på Grend 3
Gløgg og pepperkaker blir det også i år, og alle får anledning til å ønske hverandre
lykke til med juleforberedelsene.

Alle barn (og voksne også) oppfordres, som vi gjør hvert år, til å kle seg som rød- eller
blånisse, slik at nissetoget har variert innslag av nisser.
Det er også fint om alle tar med lommelykt eller stormlykt som kan nyttes under nissetogets
gang. Lommelykt anbefales, denne er ikke brannfarlig, og lyser under alle vær- og
vindforhold.

VEL MØTT – PÅ VANLIG PLASS – VED JULETREET I ENDEN
AV NYJORDSTUBBEN 83 –
SØNDAG 1 desember 2019 – KL 1700.

Du grønne, glitrende tre
Tekst: Johan Krohn, Christopher Ernst Friedrich Weyse
Melodi: Edvard Grieg

-1Du grønne, glitrende tre, god dag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne,
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne!
Ja, den må skinne, for den skal minne
|: oss om vår Gud! :|

-2Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne Vårherre tente;
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen gikk engledansen
|: om Betlehem :|

-3
Om Jesusbarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt her hjemme;
vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner, om han oss minner
|: vårt juletre :

VI SYNGER KUN FØRSTE VERS.

