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Håbet er blevet tændt, drama 
v. Torben S. Callesen, 2021 

1 barn 

2  engle 

2 forældre 

1 lillesøster 

 Billede af tante og onkel+hund 

? Hyrder, Maria, Josef, vismænd, Herodes,  

1 hip fortæller med cap, etc. 

1 sufflør 

Bekymring  Solbriller 

Vrede  Sort tørklæde 

Sorg  Cap (mørk) 

Mindreværd  Paryk 

Ensomhed   Tung rygsæk 

Jalousi  Handsker (sorte) 

Grådighed  Sort nederdel 

Stress  Sort trøje  

  

Før koncerten, går englene rundt og hilser på folk, siger: Hej, velkommen til! Håber, I kommer til at 

nyde koncerten! Danser lidt til musikken. Snakker lidt med børn og publikum etc.  

5 minutter før koncerten går de ind til de andre. 

 

På skærmen går lysene ud et efter et. Kun et enkelt forbliver tændt. 
Ingen kor på scenen endnu.  
 
(Ingen Jesusbarn på scenen) 
Scene 1 
BEKYMRING 
1 Vi må gøre noget Sankti! Prøv og se, ...håbets lys går ud ét efter ét…  
(peger op mod skærmen) 
2 Det er alt for besværligt Heros. Har du nogen sinde prøvet at komme i kontakt 
med et barn, som har Facebook, Snapchat og YouTube ligesom dem, der sidder dér? 
1 Jamen, vi må da kunne redde håbet hos bare ét barn på jorden... Hende der 
måske? Eller ham der? (Går ned og kigger sig omkring efter et menneske) Eller fx 
hende dér! (peger på barnet, som sidder fordybet i sin telefon på en stol i salen) 
2 Wouuuw! Ja, hun er godt nok fuldstændig håbløs: Bekymret, vred, sorg, 
mindreværd, grisk, jaloux, stresset. Det bliver ikke værre… Hvordan i al verden skulle 
vi kunne hjælpe en, der er SÅ håbløs? 
1 Hey, prøv lige at se, hvad der kunne hjælpe lidt… 
2 (Forskrækket) Aaargh! Du har stjålet TRYLLESTØV hos overenglen. Er du klar over, 
hvor megen ballade vi får hos… 
1 Shhhhhhhh, og er du klar over hvor meget håb, vi kunne være med til at sprede…? 
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Hvad siger I, skal vi prøve? Skal vi? (Ud mod publikum) 
------------------ 
(kontakter barnet) 
1 (Akavet) Øh, hej! Øøøøøh, heeeeeej!!! (Prøver at komme i kontakt med pigen) 
B (Med hovedtelefoner, udklædning og smartphone. Forældre skændes i 
baggrunden)  
Hej, nice uklædning…er det fastelavn allerede igen…? (Dovent og ligeglad) 
1 Øøøøøh, HVAD? (kigger ned af sit tøj) vi er her for at… 
2 (Skubber den anden engel bagud, provokeret) Prøv lige at høre her min ven. Vi er 
altså engle fra himlen, og du kunne i dén grad trænge til lidt håb i dit liv… (1 prikker 
til 2 med albue i siden) Auuu… 
1 Vi har set, at du er ret bekymret for, om din forældre.... 
B JEG GIDER IKKE snakke om det…bland jer udenom! (Dovent og ligeglad) 
2 Vi tænkte bare, du måske lige havde tid til at se, at bekymring... tager dit håb…? 
B Og hvordan har så’n et par amatørengle så tænkt sig at gøre det? 
1 Rejs dig op… Er du klar? 
B Klar til hvad? 
1 (Storsmilende. Puster tryllestøv henover pigen. Tidsrejse lyde og billede på 
skærm.)  
----------------- 
(Pige forundret, da hun ser en engel foran Maria som er i gang med at forkynde 
nyheden.) 
2 Se! Dér er Maria, som lige har fået at vide, at hun skal føde Guds søn! 
B Hvordan I ALVERDEN er jeg kommet herhen? (Kigger forskrækket rundt.) 
1 ’Amatørenglen’ her (anførelsestegn) har lige tryllet dig tilbage til år 0! 
2 Hele verdens fremtid blev lagt i Marias hænder… øh, mave, og hun glædede sig 
over det. Du har to forældre, som elsker dig, glæd dig over det. Fokusér på det 
gode,... sig tak for det! Bekymringer har aldrig hjulpet nogen.  
Maria havde masser af grund til at bekymre sig, for hvad ville Josef, hendes 
forlovede sige, når nu han ikke var far til deres barn. Se lige her, hvordan Maria 
takler bekymringer...  
1 Hun er SÅ sej! (Maria synger, siger tak til englen etc.) 
 
Da sagde Maria: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!”  
 
1 DANS 
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Scene 2 
VREDE  
1 Det ser ud til, at du har forstået budskabet… Væk med bekymringer…de har aldrig 
hjulpet nogen (Englene tager solbriller tager af pigen) 
B Uh, her er godt nok lyst. Og se lige, hvordan I skinner. (Bliver lidt glad) 
2 ...og så er du snart klar til jul! 
B JEG BRÆKKER MIG OVER JUL!!! (Råber vredt) Jeg gider ikke fejre jul. Jul er 
simpelthen SÅ åndsvagt! 
1 (Ud mod publikum) Det bli’r godt nok hårdt det her. (Henimod pigen)  
Hey, hey, hey, hvor kommer al den vrede fra? 
(Billede med tante Olle og onkel Benny) 
B Tante Olle og onkel Benny kommer med deres åndsvage hund og skal fejre jul med 
os. Det ødelægger fuldstændig julestemningen for mig. Og så vil de hele tiden 
snakke om dit og dat og spørger mig om alt muligt. Og så har de den lille, dumme 
tæppetisser af en Chihuahua med. Jeg HADER dem! Jeg hader, når de kommer og 
ødelægger julen for mig!  
(Ud mod publikum) Er der da ingen, der har medlidenhed med miiiig!? 
2 Lige akkurat det blik du har i øjnene nu, havde Josef også i øjnene, da han fik at 
vide, at Maria skulle føde Jesusbarnet, som han ikke var far til. 
1 Ja, er du gal han var gal. Det var lige ved at ødelægge hele planlægningen… 
 (Først et kikset billede af Olle, Benny og deres hund. Senere et billede af Olle og 
Benny som baggrund med barnet, da det var lille) 
 
”Marias mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men 

besluttede at skille sig fra hende i stilhed.” 

(Josef skændes med Maria. Maria er knust, Josef skælder ud og sætter hende på en 

stol.)  
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2 FRUSTRERENDE 
 
Scene 3 
VREDE 
B Wouw, stav lige til ’d-å-r-l-i-g-t  h-u-m-ø-r’, hva.  
Tramp lige i gulvet, hvis I synes, hán var sur. (Børnene tramper) 
Ja, ok, så slap da lige af.  Stooop så!!! 
1 Tja, og man kan sådan set godt forstå ham. De var jo forlovet. Hun havde sagt ja 
til, at de skulle giftes. 
2 Men vi har en overraskelse til dig… 
B En gave?  
1 Hmmm, ik’ ligefrem en iPhone, men noget du skal vide… som måske vil glæde 
dig…? 
2 Vidste du, at Olle og Benny ikke kan få børn? 
B Hva’ RAGER det mig? 
1 Vidste du, at de følger alle dine oplevelser på Facebook og de ting, dine forældre 
lægger op omkring dig? 
B (Vredt) Hvor er de KLAMME! De stalker mig jo!!! Sagde jo, at de er mega 
irriterende! 
2 Vidste du også, at de var de første, der troppede op, da du blev født, og at de har 
lavet en børneopsparing til dig, som de betaler til… 
B Til mig? 
1 ...og at de altid har set dig som det barn, de aldrig selv kunne få? 
2 Du er faktisk den eneste grund til, at de gerne vil fejre jul med dine forældre. De vil 
gerne være sammen med DIG! De elsker dig! De savner dig, når ikke de kan være 
sammen med… 
B Hvor er I altså bare mega over irriterende at fortælle mig alt det her! Så har jeg jo 
taget fuldstændig f...! Hvad vil I så ha’, jeg skal gøre nu? Jeg kan altså ikke li’ dem… 
(Ud mod publikum) Ville I have lyst til at fejre jul med dém? Årh, hold dag op! 
1 Tja, det må du lige tænke lidt over... og det, du finder frem til, får konsekvenser for 
både dig...og dem, der elsker dig.  
2 Josef var også lige ved at sige nej til Maria. Tænkt, hvis han havde gjort det… 
 
”Mens Josef tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm.” 
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3 HIMLEN FANDT EN VEJ 
 
Scene 4 
(Jesusbarn på scenen sammen med Josef og Maria) 
SORG 
B Okay, okay, jeg prøver at give det et skud med Olle og Bent. Hvis JOSEF kan vende 
vrede til glæde, så kan jeg os’. 
1 Yes!!! Og så tror jeg da vist lige, vi kan lægge vreden bag os… Af med vreden.  
(tager tørklædet af pigen) 
--- 
2 (Pige græder, hyler, snøfter og hulker. Løber ned til en fra publikum og sætter sig 
på skødet af vedkommende. Englene følger med, løber efter hende.) 
Hvad er der nu galt? Hvorfor er du ked af det? 
B Al jeres snak om jul fik mig til at huske, at vi altid holdt jul med min bedstemor før 
i tiden.  
1 Hvad laver du (henvendt til 2, som har englemobilen fremme) 
2 (Hvisker) Tjekker lige på Google, hvad hendes bedstemor hed… 
1 (Hvisker vredt) Hvorfor nu dét? Det hjælper ikke en rygende... 
2 (Afbryder 1) Skulle din bedstemor tilfældigvis hedde Regina Ragnhild Jensen? 
B (Stadig ked af det) Jaaa…? 
2 Hende kender jeg! 
B (Lidt nysgerrig) Hvad? Hun døde for over tre år siden. 
2 Jeg var sammen med hende i går i himlens dansesal. Hun har det godt! Jeg skal 
love for, hun kunne svinge stængerne. (Engel danser) 
og den lille fyr (peger på Jesusbarnet) styrer hele butikken deroppe nu sammen med 
sin far i en eksplosion af lys, sang, glæde og...dans! 
B Har bedste… det GODT? 
 
Sangere: Heyyyy, klap med, klap med, klap med. Lad mig høre jer sige: Heyo. Sig 
heyo! 
 
4 DER BLI’R SANG 
 
Scene 5 
MINDREVÆRD 
1 Så fik vi da vist lige sat sorgen for døren. Væk med sorgen, ind med håb, 
sådannnn! (Tager cap af pigen, kaster den langt væk.)  
B (Står foran spejlet og børster arrigt sit hår) Bedste har det godt…i himlen! Fedt! 
Ville ønske, I også kunne gøre noget ved det her udseende… 
2 Hvad mener du med det? Du ser fantastisk ud!  
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B Jamen, er du blind? Prøv at se det her grimme hår…farven!!! Og min næse…jeg 
ligner et næsehorn!!! Jeg er bare SÅ grim!(Græder hysterisk)  
(Ud mod publikum) Synes I ikke os’, at jeg er grim? Ej, lad være at svare. Jeg véd, 
hvad I vil sige. 
2 Prøv nu lige at høre... 
B Jeg er ligeglad…den her vinder ud ikke!!! Bente siger det, Pia siger det, publikum 
si’r det…alle siger det! Jeg er grim…! 
2 (Engel 2 lægger hånden på B’s skulder) Kig lige i spejlet én... gang... til… (lille 
pause, de kigger ind i spejlet, som engel henter frem) Du er et levende mirakel! 
B (Forbavset) Hvad? Mig? 
2 Du er...vidunderlig! Prøv at se dine øjne…helt inde…prøv at se farverne…hvordan 
det blå går over i det grå…de sorte kløfter, der skiller farverne ad. Mærk dit 
hjerteslag, hvordan det slår for dig. Du er fantastisk!  
1 (Engel 1 melder sig under fanerne)…ja, og dit smil…når du altså smiler… (B smiler)  
Det gi’r os gåsehud… 
2 Din bløde stemme…alt ved dig…er skabt…vidunderligt! 
 
5 VIDUNDERLIG 

Scene 6 
(Jesusbarn væk fra scenen) 
(Hyrder ind under start af drama) 
ENSOMHED  
1 …og så snakker vi vist ikke mere om det. Så ryger mindreværdet lige, og ind med 
vidunderligheden. (Tager parykken af B, kaster den langt ind back stage.) 
B Fantastisk! Uh, jeg ville ønske, at Kathrine kunne være her nu…og se, at jeg 
snakker med to ENGLE om alt det her! Hun ville SÅ meget få gang i sin snapchat! 
2 Hvem er Kathrine? 
B Hun er min best friend forever! Hende kunne jeg dele ALT med!  
Men hun er væk nu... 
2 Er hun også død? (Finder Google-telefonen frem for at finde Kathrine) 
B Ej mand! Jeg ser hende bare ikke mere, fordi hun er flyttet til Sydamerika med sin 
mor og far. Hendes mor er fra Peru. 
2 Nederen…. (pause) 
B (Ked af det) Nå, kommer den snart? 
1 Hvad? 
B Jeres sang…som skal opmuntre mig? 
2 Hmmm, ensomhed er en svær ting at hamle op med… (pause, englene er lidt 
nedtrykte, beklemte) 
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Hyrde: Åh, hvor jeg er ensom! 
Hyrde II: Åh, ja, hvor er vi ensomme herude...midt på marken! 
1 (Pludselig, opløftet) Hey…hvad om vi fortalte historien om hyrderne!? 
2 Hvorfor? 
1 De sad bare helt ensomme ude på marken, nat efter nat, uden, at der var nogen, 
som så til dem eller værdsatte dem, men de var slet ikke så alene og ensomme, som 
de troede… 
2 (Begejstret) Yes, uuuh I skulle ha’ været der. Jeg husker denne nat, som var det i 
går…!!! 
 
I den samme egn var der hyrder, der holdt nattevagt over deres hjord 
 
6 DER MÅ VÆRE NOGET STØRRE 
 
Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev 
grebet af stor frygt.  
Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal 
være for hele folket:… 
 
7 FRYGT IKKE 
 
Scene 7 
JALOUSI 
 
B Fint…dejlig sang…men hvad er det lige, I prøver at overbevise mig om her? 
1 Du er aldrig alene min ven! 
B Forkert, jeg er for det meste alene…og ensom. 
2 Så må du lige høre sangen igen via livestream, når vi er gået. Bossen har sat os til 
at passe på jer mennesker 24/7.  
B Jamen, I har aldrig været her…før nu.  
1 Og se, dér tager du helt fejl, og det kan virkeligt irritere mig. Bare fordi du ikke kan 
se os, betyder det jo ikke, at vi ikke er der. Tro mig: Du er ALDRIG alene, og vi hører 
hvert et suk og bøn, du har… Ham der har sendt os! (peger på Jesusbarnet) 
B Fedt! Hvor er det sejt!  
2 OOOOOG, så tror jeg lige vi har befriet dig fra ensomhedeeeeeen! Af med 
ensomhed! (rygsækken tages fra pigen) 
 
B Når I nu er her, kan I så ikke os’ nuppe de fleste af min lillesøsters julegaver? Jeg 
har opdaget mine forældres gemmested og har fundet ud af, at hun får laaaangt 
flere gaver end jeg! Det er simpelthen SÅ typisk…BARE fordi hun har 
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NUTTEFAKTOR!?!?!?!? Det er FORSKELSBEHANDLING!!! Det kender alle herinde. Er 
det ikke rigtigt? Får I ikke alt for få gaver til jul??? ... Det er SÅ uretfærdigt! 
1 Vi kender en anden fyr, som havde det ligesom dig.  
2 Lige så snart andre fik mere opmærksomhed end han, blev han fuldstændig 
hysterisk.  
B Jamen lidt retfærdighed er da ikke for meget forlangt!? 
1 Hmmm, hvis du gik lidt mere op i din lillesøster i stedet for, hvad hun får til jul, så  
ville du nok ikke bøvle så meget med din følelse af jalousi, ligesom ham Herodes her. 
 
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise 

mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For 

vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«  Da kong Herodes 

hørte det, blev han forfærdet…  
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8 JEG ER KONGE HER 
 
Scene 8 
GRÅDIGHED  
(Jesusbarnet og Josef og Maria ind) 
B (Pigen har set sangen nede fra publikum og råber ud mod publikum) Ham her er 
da fuldstændig gak, ham gider jeg da ikke at ligne!...han lader jo jalousien styre sig 
f...' (Pinlig tavshed) 'Okay....' ( handsker ryger af...) 
1 Af med jalousien, frem med det gode JULEHUMØØØR!!! 
 
B Mærkeligt!  
1 Hvad? 
B Jamen, det er som om, jeg føler mig mere…fri? Det er slet ik’ så tosset med jeres 
mærkelige sange, små englebasser! 
1 (Fornærmet) ENGLEBASSER???? Kaldte hun os lige englebasser? 
2 (1 beroliger, hvisker) Rolig nu, vi er næsten i mål! 
B Ja, jeg kan mærke julens Ånd finde sig til rette i mig nu. Aaaah… 
1 Hvor ér det dejligt! Hvad giver du så selv i gaver i år? 
B Det kommer an på, hvor meget de gav mig sidste jul. Fx gav Bente mig for 10 
kroner mindre, end vi havde aftalt. Det trækker jeg fra hendes gave i år. På den 
anden side, så gav Rebekka mig en fantastisk creme fra Matas sidste jul, så hun får 
en ret stor gave af mig i år. 
2 Og du kan slet ikke se, at når man forventer at få det samme igen, så er det i 
virkeligheden ikke en gave, men en byttehandel? 
B Hvad forventer du? At jeg skal give noget GRATIS??? Ræk lige hænderne op, hvis I 
også synes det er den værste gang sludder...  
Børnene LYVER, der mange flere (eller) / Der kan I bare se... ) 
1 Tja, men vi kan alle lære noget af de her vismænd… De rejste tusindvis af 
kilometer. Og da de endelig så Jesusbarnet, gav de barnet de mest kostbare gaver, 
man kunne tænke sig. 
2 Prøv og tænk, hvis I mennesker kunne give hinanden gaver, simpelthen bare fordi I 
var taknemmelige over, at de FANDTES…! 
1 uden at forvente en gave igen…! 
Det er faktisk de fyre her, der er årsagen til, at I til jul giver gaver til hinanden i dag. 
B Nå, men jeg synes altså ikke de var alt for smarte så...Vise mænd, ha! 
 
Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, 

og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. 
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9 VI FANDT HIMLEN I KRYBBEN 
 
Scene 9 
STRESS 
B Hmmm, jeg kan måske se jeres pointe, men I er godt klar over, hvad I beder mig, 
et lille bitte stakkels barn, om at forstå? (Nuttestemme) At gi’ gaver, uden at 
forvente nogen igen? Det er LIGE før, jeg ville ønske, at jeg aldrig havde mødt jer…at 
I havde udvalgt jer en af dém der i stedet (peger på publikum) 
1 Hey…du gør det godt! (Lægger armen over barnets skulder og går lidt) De fleste 
andre, ville have smidt os ud efter den første sang… 
2 Skal vi eller skal vi så ikke smide grådigheden fra os unge dame? 
B (Tilbageholdende) Ta’ den, men jeg må lige have lidt tid…og jeg bytter altså ik’ den 
gave, jeg allerede har købt til Bente!!! 
(Englene griner og tager sort nederdel af B)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B Wouw, sikke en lettelse!!! Og SE mig!!! (ser i spejlet) Jeg ser meget gladere ud! 
(Giver englene et ordentligt bjørnekram) 
Nu har vi travlt! Der er godt nok mange gaver, jeg skal have købt… Tror os’, jeg vil 
hjælp’ mor med maden i år. Og lillesøster ska’ have en kæmpe gave af mig. Hun er 
SÅ nuttet. Og juletræet, dét pynter jeg også. Og… 
1 Hold liiiiige en pause unge dame…det er da lige før, vi får stress. 
B Jamen, sagde I ik’ lige, at det var bedre at give end at få…?  
2 Jo, jo, jo, men lad nu lige freden falde over dig! Tag det roligt! Det vigtigste er ikke 
gaverne. 
Ser du, den største gave af alle blev givet for over 2000 år siden…af himlen.  
B Mener du Jesusbarnet? 
1 Ja da! Han kom med fred, mellem himlen og mennesket. Kan du finde på en større 
gave? 
B Hmmm, æææh, nææææ... 
2 Fred være med dig, og: Ingen stress! 
 
10 DEN STØRSTE GAVE AF ALLE 
 
Scene 10 
1 Er du med? 
B Helt med! 
2 (Ud mod publikum) Er I med? 
2 Såååå? 
B Tag det! 
(En af englene tager den sorte trøje af, og pigen står frem i helt hvidt) 
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B (Hopper begejstret op og ned, løber frem og tilbage i begejstring) Aaaaaaah, det er 
fantastisk!!! 
1 Jamen, hold da fast en forvandling! 
2 Det er utroligt! Hvor er du flot!!! Gi’ hende lige en kæmpe hånd for sin indsats! 
B Jeg føler mig helt fri! Sådan…HELT fri. Det er en helt ubeskrivelig fornemmelse! 
Det er som om alle mine ønsker allerede er gået i opfyldelse. Nu mangler vi bare en 
hvid jul... Kan I også få det til at sne? 
1 Aaaah, nu tager du det lige helt roligt, ik’. Vi er ENGLE! 
B Men 1000 tak! 1000, 1000 tak for jeres hjælp! Uh, giv mig lige et link til Youtube, 
så skal lillesøster godt nok også høre jeres sange! Bliv lige hængende. Søster, hvor er 
du? (Går ud efter sin søster) 
(Englene giver hinanden highfive og et par engle håndtegn) 
1 Hva’ så dér! 
2 Oh yeahr, vi engle styrer for vildt! (Danser lidt på stedet, moonwalker lidt) 
1 Ét styks julehåb reddet, … sådan…!!! 
2 (Englene går ud, mens de snakker) Så du den forvandling?  
1 Ja, det var fuldstændig vildt!!!  
2 Det skal vi lige fortælle bossen. Wouw, han bliver glad… 
(B kommer tilbage med lillesøsteren hånd i hånd for at vise hende englene, men 
englene er væk) 
1 Ja, og vi skal ud og ha’ fat i nogle flere mennesker. 
 
HÅBET ER BLEVET TÆNDT 
 
(Skuffet) Ej, de var her jo lige før…jeg lover det! 
S Ingen engle? Så går jeg tilbage til min serie på Netflix igen… (Vender om og gør klar 
til at gå tilbage.) 
B Nej, nej, nej, hør lige… (tænker sig om et øjeblik) Nu skal du bare høre… Jeg tror 
godt jeg kan deres historie udenad… 
Ok… Er du klar?  
S Mmmm! (Nikker og sætter sig ned for at lytte) 
(Sangen Håbet er blevet tændt, starter) 
B Ser du, der var engang en pige, som hed Maria. En dag kom der en engel og sagde 
til hende, at hun skulle føde Guds egen søn. Hun blev glad og fuldstændig 
bekymringsløs…  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 (Engel 1 og 2 kommer ind under forspil fulgt af spot) Øhhhh, Gud…vil du? Plz! 
 
11 HÅBET ER BLEVET TÆNDT 
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(Fortæller ind) 
F Og sådan gik det til, at håbet blev tændt i en enkelt piges hjerte.  
Vi vil ønske jer en fantastisk jul med masser af håb, fred og himmelsk sang. 
Glædelig jul!!! 
 
12 ET BARN ER FØDT 


