
KONGESØN – en nat som ingen andre 
 

Quiz og byt 

Alle elever får et kort med et spørgsmål og nederst på kortet er svaret skrevet. Eleverne går rundt mellem 

hinanden i klasseværelset og finder en makker. Når man møder den anden, giver man hånd, hvorefter den 

første læser sit spørgsmål op, og makkeren svarer. Svaret står på oplæserens kort, så oplæseren kan 

korrigere og/eller bekræfte, hvis det er rigtigt eller oplyse om svaret, hvis makkeren ikke kender svaret. Ved 

rigtigt svar får man high-five eller kram af makker – ved forkert svar laver man 5 englehop. Herefter bytter 

man roller. Når begge har spurgt og svaret, bytter de kort. Når man har byttet kort med en makker, skal 

man rundt om en stol, over et bord, under et bord etc., inden man finder en ny makker. Når man mangler 

en makker, skal man hinke, så det er tydeligt, at man søger en makker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans papfar hed 

Josef? 

 

Svar: Jesus 

Hvad ville Herodes 

gøre med Jesus? 

 

Svar: Slå ham ihjel 

Hvad hed englen? 

 

 

Svar: Gabriel 

I hvilken by boede 

Maria? 

 

Svar: Nazaret 

Havde de bøger 

omkring år 0? 

 

Svar: Nej, de brugte skriftruller  

Hvad kaldte man 

tiden i Danmark 

omkring år 0? 

Svar: Jernalder 
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Hvem var Guds 
general for himlens 
englehær? 
 
Svar: Gabriel  

Hvem bestemte i 

Israel, da Jesus blev 

født? 

Kong Herodes og romerne 

Hvad hedder 

hovedstaden i 

Israel? 

Svar: Jerusalem 

Hvad lavede 

vismænd? 

 
Svar: Studerede stjerner, planeter 

og videnskab. 

Hvorfor rejste 

vismændene til 

Israel? 

Svar: De havde set en klar stjerne. 

Hvor mange 

vismænd var der? 

 

Svar: Der var tre  

Hvor lang tid er en 

kvinde gravid? 

 

Svar: 9 måneder 

Hvad arbejdede 

Josef med? 

 

Svar: Han var tømrer 
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Kan du nævne et 

andet navn for 

Gud? 

Svar: Herren, Far, Den almægtige  

Hvilket tegn 

symboliserer Israel 

og jøderne? 

Svar: En stjerne (Davidsstjernen) 

For hvor mange år 

siden blev Jesus 

født? 

Ca. 2000 år siden Jesu fødsel  er år 0 

Hvorfor skulle 

Maria og Josef til 

Betlehem? 

Svar: Fordi Josefs slægt kom derfra 

og fordi de skulle tælles i den store 

Hvem var Maria? 

 

Svar: En ung pige og mor til Jesus 

Hvem var Josef? 

 

Svar: En ung mand, tømrer og 

papfar til Jesus 

Hvem så først Jesus 

(efter hans mor og 

far)? 

Svar: Engle og hyrderne på marken 

Hvem var Herodes? 

 

 

Svar: Han var konge i Israel 
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Kan du nævne et 

andet navn for Jesus? 

Svar: Lammet, Kongesøn, Den 

slagtede, Den udvalgte, Messias, 

Kristus 

Hvem var 

Augustus? 

 

Svar: Kejser i Rom/romerriget i år 0 

Hvad er folketælling?  

Svar: At alle skulle tælles i den by, 

de kom fra, fordi den romerske 

kejser gerne ville vide, hvor mange 

undersåtter han havde. 

 

Hvorfor blev 

Betlehem kaldt 

kongeby? 

Svar: Fordi Kong David kom fra byen 

Hvad hed de tre 

vismænd? 

 

Svar: Kasper, Melchior og Balthasar 

Hvad følte Herodes, 

da han hørte om 

Jesus? 

Svar: Jalousi og frygt 


