Julequiz
Spørgsmål 1: Hvorfor skulle Josef
og Maria rejse til Betlehem?
V.

Kejseren ville tælle, hvor
mange der boede i hans
land

W. Maria ville gerne til
Betlehem for at besøge
sin familie
X.

Kejseren sagde, at Josef
skulle arbejde i Betlehem

Q. P. En vugge
R.

Q. En madskål til dyrene

S.

R. En køjeseng

Spørgsmål 4: Hvem sendte Jesus
ned på jorden?
B.

Englen Gabriel

C.

Josef

D. Gud
Spørgsmål 2: Hvor blev Jesus
født?
D. På et hotel

Spørgsmål 5: Hvem var de første,
som fik at vide, at Jesus var blevet
født?

E.

I Betlehem

C.

F.

I Nazaret

D. En læge
E.

Spørgsmål 3: Hvilken slags seng
fik Jesus at sove i, da han blev
født?

Hans bedsteforældre

Nogle hyrder

Spørgsmål 6: Hvad sagde englen
til hyrderne?

N. Der er født et særligt
barn i Betlehem

Spørgsmål 9: Hvorfor kalder man
julen for Jesu fødselsdag?

O. De skulle lægge sig til at
sove igen

X.

Fordi alle spiser lagkage
juleaften

P.

Der ville snart komme
ulve og spise deres får

Y.

Fordi vi holder jul for at
huske dengang Jesus
blev født

Spørgsmål 7: Hvordan fandt de
vise mænd frem til Jesus?

Z.

Fordi Jesus pakker alle
gaverne ud juleaften

Q. De fulgte et kort
R.

De fulgte et kompas

S.

De fulgte en stjerne

Spørgsmål 10: Hvad kan vi give
Jesus i fødselsdagsgave til jul?
S.

Spørgsmål 8: Hvilke gaver gav de
vise mænd til Jesus?
J.

Guld, sølv og bronze

K.

Guld, diamanter og
pebernødder

L.

Guld, røgelse og myrra

Vi kan give Jesus gaver
ved at være gode ved
andre
Vi kan give Jesus gaver
ved at give gaver til
andre
Vi kan give Jesus gaver
ved at hjælpe andre

Kodeord: Skriv bogstavet, som står ud fra det rigtige svar ved hvert spørgsmål, på linjen herunder: Jesus blev født for at være:
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Billeder til spillet “Gæt, hvem jeg er”

Billeder til spillet “Gæt, hvem jeg er”

FORSLAG TIL TEKST I KORT
SKIRV JERES EGEN TEKST OG PRINT
- SÅ FORSIDEN BLIVER SOM DET FORRIGE ARK
- OG JERES EGEN TEKST BLIGER KORETES INDERSIDE…

Hej!
Denne jul kan vi ikke lave alt det, vi plejer. Men vi vil alligevel gerne sige, at vi tænker på dig! Derfor har vi lavet denne lille julepakke til dig!
1. Der er nogle sjove krea-ting, du kan hygge dig med.
2. Der er lidt guf…
3. Der er en lille bog om Gud. Der er også en lyslanterne, så du kan tænde lyset og bede en bøn, når du har lyst.
Vi holder børnekirke hver søndag kl. x på Kirkevej nr. x. Du er meget velkommen!
Juleaften har vi en gudstjeneste kl. x. Du kan også se den sammen med din familie online, hvis I klikker ind på vores hjemmeside
www.kirkeglad.dk.
Hvis du trænger til at se lidt hyggeligt julesjov og lære mere om Gud og jul, så kig på hjemmesiden
www.b-m-k.dk/deljulenderhjemme. Her ligger flere forskellige videoer, som du kan hygge dig med i juleferien.
Vi håber, at du får en god jul!
Kærlig hilsen
Kirkegladskirken
Kirkevej 27
7777 Kirkeglædestrup

Kort til de forskellige ting i juleposen - basis

Kort til de forskellige ting i juleposen - ekstra

Jesus, du blev født i en stald.
Tak fordi du også vil være her,
hvor jeg bor.

Sådan laver du lyslanternen: Klip strimlerne til lyslanternen ud. Dette gøres nemt på en skæremaskine, hvis man har en til rådighed.
Tilpas strimlerne i længden, så de passer til syltetøjsglassene. Sæt strimlerne fast med tape og kom et LED-fyrfadslys ned i glasset.
Find mærkatet, hvor der står: ”Tænd lyset og bed en bøn” (printets ud sammen med de andre mærkater til juleposen). Bind mærkaten
fast rundt om kanten på syltetøjsglasset med et gavebånd.
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