
KONGESØN – en nat som ingen andre 
 

Introduktion til materialet 

Kære lærere 

”KONGESØN” er vores spritnye julegospelmusical med hele 11 nye sange, komponeret af korleder 

Torben S. Callesen. Denne gang følger vi pigen Hannah, som uforvarende inddrages i dramatikken i 

julefortællingen, når hun forplumrer budskabet til Josef om Marias mystiske graviditet, bliver sat 

til at hjælpe med at finde nattely i Betlehem af Herrens engel og må ud at finde vismændene, som 

har svært ved at finde det rigtige hus/stald. Men vi afslører allerede nu, at det hele ender godt til 

sidst.  

Undervisningsmaterialet til ”KONGESØN” er tænkt som inspiration til at skabe baggrundsviden, 

inden I skal se musicalen. Karakteren Hannah er en fiktiv person, der flettes ind i julefortællingen  

fra Bibelen.  

Som udgangspunkt ville det være en god ide først at læse julefortællingen højt eller selv lade 

eleverne læse teksterne. Julefortællingen findes i Bibelen i to forskellige versioner mere eller 

mindre deltaljeret. Julemusicalen henter informationer fra begge steder.  

De findes i Mattæusevangeliet kapitel 1 vers 18 til kapitel 2 vers 12 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/1 

 og i Lukasevangeliet kapitel 1 vers 26-38 og kapitel 2 vers 1-18 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/1 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/2 

Med de større elever kan det være en god ide at lade dem læse de to forskellige fortællinger og se 

på hvilke forskelle, der er. Teksterne er først skrevet ned af Matthæus og Lukas i ca. år 60 efter 

Jesu fødsel, og i den sammenhæng kan der tales om betydningen af, hvornår noget skrives ned. 

Om det oplevede skrives ned med det samme, efter noget tid ved hjælp af hukommelsen eller 

efter en mundtlig overlevering fra nogle andre. 

Der er lavet forskellige opgavetyper, nogle med udgangspunkt i julefortællingerne, andre i 

musicalens sange som kan være med til at repetere, udbygge og give større forståelse for, hvad 

juleevangeliet egentlig handler om.  

Opgaverne ligger enten, som filer lige til at kopiere eller som links, hvorfra I kan hente yderligere 

materialer. 

God arbejdslyst.  
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