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Leg og opgaver til brug før eller efter julemusicalen Håbet er blevet tændt. Materiale af Vibeke Binderup
   

Teaterleg: 

Læs evt. juleevangeliet højt i klassen først. 

To og to trækkes et kort, de læser kortet, og starter et impulsiv samtale, hvor de skal prøve at blive 

i rollerne i så mange sætninger som muligt (tag kortene i rækkefølge så historien giver mening). 

Der må gerne bruges fantasi, men julehistorien skal være genkendelig 

Giv dem evt. et juleevangelium og tid til at forberede deres samtale sammen. 

 1: Englen Gabriel og Maria: 

Gabriel: "Maria! Du skal føde 

Guds søn..." 

Maria: "Mig!? Jamen...." 

(fortsæt samtalen) 

 

3: Josef og Maria: 

Josef: "Vi skal til Betlehem, 

det siger kong Herodes" 

Maria: "På et æsel Josef??? 

Jeg er højgravid?!" (fortsæt 

samtalen) 

4: Josef og Maria (på vej): 

Maria: "Josef! Nu føder jeg 

snart på det her æsel..." 

Josef: "Her er jo fyldt af 

mennesker, hvad kan jeg...?" 

(fortsæt samtalen) 

10: Vismand hos Herodes: 

Vismand: "Hvor er den nye 

prins?, Vi har set..." 

Herodes: "Øh! Stjerne? Prins? 

Jeg har ikke fået..." (fortsæt 

samtalen) 

 

10: Vismand og Maria (stald): 

Vismand: "Vi bringer gaver til 

din søn fordi..." 

Maria: "Jeg vil aldrig glemme 

dette øjeblik fordi..." (fortsæt 

samtalen) 

11: Hyrde og Maria (stald): 

Hyrde: "Se den lille baby! 

Englen sagde at..." 

Maria: "Jeg så også en engel 

dengang..." (fortsæt 

samtalen) 

5: Kroejer og Josef: 

Josef:  "kan vi få et rum her?" 

Kroejer: "Nix! Her er helt 

proppet" 

(fortsæt samtalen) 

7: Maria og Josef (i stalden): 

Maria: "Josef! der er jo dyr 

herinde i...." 

Josef: "Men Maria vil du 

hellere føde..." (fortsæt 

samtalen) 

 

9: Hyrde og engel (på mark): 

Engel: "Frygt ikke! Gå hen til 

stalden og se, for..." 

Hyrde: "Sikke et lys, og den 

stjerne, hvem er...?" (fortsæt 

samtalen) 

6: Mand og Josef: 

Mand: "Hey! I kan da låne min 

stald at sove i, hvis..." 

Josef: "En stald? Øh! hmm ..." 

(fortsæt samtalen) 

8: Vismand  1 og 2: 

1: "Se den stjerne. En konge 

er født, jeg vil....." 

2: "Det er en lang rejse, men 

jeg vil give ham en...." 

(fortsæt samtalen) 

2: Maria og Josef: 

Maria: "Hej Josef! Der kom en 

engel og sagde..." 

Josef: "Gravid?! Men du er jo 

jomfru..." (fortsæt samtalen) 


