
JULENATT
tekst, melodi og dramatisering 

av Birgitte Bjørnstad Sæbø

Medvirkende: Minst 10 stk foruten solist. 

Maria
Josef
noen gjetere
en stor engel
noen småengler
tre vise menn
evt. noen sauer (ikke nødvendig)

Kulisser:
En benk med en skinnfell på, en krybbe og evt. en stall står klar fremme på venstre side.
Det er fint om det kan bygges opp et lite podium hvis der ikke er noen forhøyning, slik at alle i 
menigheten kan se.

Før start:
Noen gjetere (og evt. noen sauer)  ligger fremme på høyre side og sover. 

Under forspill: 
Maria (med stor mage) og Josef kommer gående opp midtgangen. Josef støtter Maria. 
De kommer opp til benken og snur seg slik at menigheten ser dem. 

1.vers: 
Josef setter seg ned på benken. Maria går bak alteret så ingen ser henne. Hun kommer frem 
igjen med en dukkebaby i armene da det synges:«Da, mens alle er i søvn...» og setter seg 
ved siden av Josef. De «småprater» sammen. Han stryker babyen over hodet etc. 

Mellomspill:
Den store engelen kommer dansende inn fra høyre ved slutten av mellomspillet. 
Gjeterne våkner og skvetter. De blir først redde. Engelen peker opp mot himmelen og mot 
stallen og «forteller» den glade nyheten.

2.vers: 
Småenglene kommer dansende inn fra høyre, danser et par runder foran gjeterne, som nå 
begynner å bli glade over det de har fått høre. Småenglene stiller seg sammen med den 
store engelen. De kan gjerne vifte litt med vingene der de står.
Under andre del av verset begynner gjeterne å bevege seg mot stallen.

Imens dette skjer begynner de tre vise menn å gå oppover mot stallen. De kan gjerne 
komme nede fra venstre side. 
Når andre del av verset begynner, er de kommet såpass nær stallen at de er i fokus.

Refr: 
Gjeterne kommer til stallen, bukker for barnet, noen kneler ned. 
De vise menn kommer til stallen, bukker dypt for barnet og legger fra seg sine gaver. 
Stiller seg opp på venstre side.

Refr. gjentas. 
Alle aktørene synger med.
Siste setning «Ingen er alene i verden» kan gjerne et av de minste barna, en gjeter f.eks. gå 
bort og synge solo.


