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 Krubbuspæl 

Fyrireiking: 

Prenta allar myndirnar á hvítt karton. 

Klipp tær út og ger føtur og haldarar til allar. 

Les tekstin og ven við myndunum. 

Ein vaksin kann kanska lesa tekstin og føra myndirnar. 

Klipp eina stóra stjørnu úr gull ella gulum karton. 

Dekka borðið við einslitaðum dúki ella klæði. 

Set tendraði fýrfatsljós runt kantin, sløkk øll hini ljósini drag gardinurnar fyri vindeyga. 

Spæl ein jólasang”eitt barn er føtt í Betlahem”. Børnini ganga stillisliga inn, seta seg at hyggja eftir 

krubbuspælinum. 

Spæl ein jólasang”eitt barn er føtt í Betlahem”. Børnini ganga stillisliga inn, seta seg at hyggja eftir 

krubbuspælinum. 

Fótur: 

Falda í karton og set 

aftanfyri myndina. 

Haldari: 

Verður gjørdur úr karton, má ikki 

vera ov tungur. 

Líma haldaran aftanfyri á myndini 
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Krubbuspæl 

Upplesari: 

Einferð fyri nógvum, nógvum árum síðani – livdi ein ung genta, sum æt Maria. 

Maria var trúlovað við Jósef, sum var ein dugnaligur timburmaður. 

Tey búðu í einum býi sum æt Nasareth. 

Maria: 

Hey Jósef hvat gert tú? 

Jósef: 

Eg byggi húsini, sum vit skulu búgva í - tá ið vit eru gift. 

Maria: 

Oh! Eg gleði meg, til vit verða maður og kona. 

Jósef: 

Nú verður tað ikki leingi, eg mangli bara at gera hurð og vindeygu. 

Maria: 

Eg fari heim at baka køkur og breyð til brúdleyp okkara. 

Jósef: 

Tað ljóðar deiligt – tú dugir so væl at baka. 

Upplesarin: 

Maria bakaði breyð – hon var eitt sindur troytt og setti seg á ein stól, at hvíla seg. 

Knappliga varð rúmið upplýst og ein eingil vísti seg fyri Mariu. 

Eingilin: 

Ver ikki bangin Maria – eg komi frá Guði – tú ert útvald at føða Guðs son á jørð. 

Upplesarin: 

Eingilin vælsignaði Mariu og fleyg avstað. 

Maria skundaði sær yvir til Jósef og fortaldi honum, hvat eingilin hevði sagt. 

Maria: 

Jósef – nakað løgið er hent – ein eingil hevur vitja meg – hann segði eg skuldi føða Guðs son. 

Jósef: 

Um tað passar – so mugu vit skunda okkum at giftast - og eg má skunda mær at gera húsini liðug. 

Upplesari: 

Jósef arbeiddi dag og nátt, triðja dagin stóðu húsini liðug. 

Jósef og Maria bjóðaðu øllum í brúdleypsveitslu. 

Tá tað nærkaðist at Maria skuldi eiga – komu boð frá Heródis kongi. 

Øll fólkini í ríkið hansara skuldu fara til býin, sum ætt teirra var frá, tí hann skuldi telja tey øll. 

Jósef og Maria fóru tí til Betlahem – Maria var øðiliga tjúkk, hon skulid skjótt eiga. 

Endiliga komu tey til býin. 

Maria hevði verkir – barnið var á veg – so tey steðgaðu við fyrsta gistingarhúsið. 



Jósef: 

Kunnu vit fáa eitt kamar. 

Konan á gisgingarhúsinum: 

Nei, alt er upptikið – ikki bara hjá mær- men øll gistingarhús í býnum eru full. 

Jósef: 

Kona mín hevur verkir og skal eiga – hvat skulu vit gera? 

Konan á gisgingarhúsinum: 

Tað liggur eitt fjós tætt við her – har kann kona tí eiga. 

Upplesarin: 

Jósef og Maria skundaðu sær til fjósið – Maria føddi ein lítlan drong. 

(Tann gula stjørnan verður hildin uppi) 

Einglarnir fóru til hirðarnar á markini, og fortaldu gleði boðini. 

Eingilin: 

Skundið tykkum ein kongur er føddur! 

Maria hevur átt Guðs son - í einum fjósi – skundið tykkum! 

Hirðin: 

Tað eru so nógv fjós – hvussu finna vit tað rætta? 

Eingilin: 

Guð hevur sett eitt tekin – ein stór stjørna lýsir beint uppiyvir fjósinum. 

Fylgið stjørnini og tit finna Jesus barnið. 

Upplesarin: 

Tað vóru ikki bara hirðarnir – sum vóru á veg til nýfødda drongin. 

Í Eystanlondum høvdu 3 vísmenn: Kaspar – Melchior og Baltasar fylgt stjørnuni við teirra kikarum – 

ongantíð høvdu  

teir sæð so stóra stjørnu. 

Teir høvdu lisið í gomlum tjúkkum stjørnubøkrum – og har stóð: 

AT TÁ IÐ EIN SO STÓR STJØRNA LÝSTI Á HIMLINUM – SKULDI EIN KONGUR FØÐAST! 

HANN SKULDI RÁÐA Í ØLLUM HEIMINUM! 

Teir gjørdu seg klárar at fylgja stjørnuni, við sær høvdu teir dýrar gávur – ROYKILSI – MYRRA – OG GULL – 

til nýfødda heimskongin. 

Tá ið teir høvdu ferðast í nógvar dagar – komu teir til fjósið. 

Teir 3 vísmennirnir: 

Vælkomin í okkara heim! Okkara kongur. 

(so syngja øll “Eitt barn er føtt í Betlahem”) 
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