
KONGESØN – en nat som ingen andre 
 

Mix og match 

1. Hver elev får udleveret et kort med fx et ord eller en forklaring. Kortene 

passer sammen to og to. 

2. Der tændes for noget musik, og eleverne cirkulerer imellem hinanden og 

bytter kort med dem, de møder undervejs. Brug gerne et af numrene fra 

julemusicalen.  
https://gospelfamily.dk/wp-content/uploads/2018/06/13-Et-barn-er-f%C3%B8dt.mp3 

https://gospelfamily.dk/wp-content/uploads/2019/09/6-Betlehem-alle-stemmer.mp3 

3. På et tidspunkt stoppes musikken, og  eleverne leder efter den kammerat, der 

har det kort, der matcher deres. Når de har fundet deres makker, skal de 

skynde sig at sætte sig ned på gulvet. Dem der sætter sig ned til sidst har tabt 

og skal sætte sig tilbage på deres plads, og deres kort tages ud af legen. 

4. Musikken tændes igen, og legen fortsætter som fra punkt 2, indtil der kun er 

ét par tilbage, som kan kåres som vindere.  

Man kan vælge ikke at lade nogen udgå, og dermed bare lade dem være 

tabere af runden og så fortsætte med alle kort og alle elever i næste runde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvirinius Statholder i Syrien 

Augustus Romersk kejser  

https://gospelfamily.dk/wp-content/uploads/2018/06/13-Et-barn-er-f%C3%B8dt.mp3
https://gospelfamily.dk/wp-content/uploads/2019/09/6-Betlehem-alle-stemmer.mp3
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Profet 

En person, der 

modtager besked fra 

Gud, og fortæller 

beskeden videre. 

Ærkeengel 

Statholder 

Person, der på 

kongens vegne 

styrer en landsdel 

eller et land. 

Engel af øverste 

klasse 

Herodes den Store 
Jødisk konge i 

Judæa 
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Gabriel 

Røgelse 

Vismænd 

 

Engel - navnet 

betyder Guds 

stærke mand. 

Stjernetydere, 

astrologer 

Bark fra røgelsestræet 

tilsat forskellige 

parfumerede stoffer, 

der dufter godt, når det 

brænder. 

Myrra 

Harpiks af gummi 

og duftende olier, 

der kan bruges 

som salve. 
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Betlehem, Nazaret,  

To vigtige byer i 

Israel, som vi hører 

om i juleevangeliet. 

Titlen på 

julegospel-

musicalen 

Kongesøn 

Folketælling 

Guld 

Værdifuldt metal 

der findes i miner. 

Optælling af et 

lands befolkning på 

et bestemt 

tidspunkt. 


