Vejen til Betlehem
Der er folketælling i verden. Derfor skal
Maria og Josef rejse hele den lange vej
fra deres by, Nazaret, til Betlehem, som
ligger mange, mange kilometer væk. Det
har kejseren i Rom bestemt, for han vil
rætsPil
have, at alle skal betale skat til ham.
Æslet
vrikker om.
Derfor vil han vide præcis, hvor mange
> Vent en
mennesker der bor i hele hans mægomgang.
tige rige. Maria er gravid og skal snart
føde, men af sted må de, så de trækker
deres æsel ud af stalden, pakker mad
og drikke og begiver sig af sted på den
lange rejse …
[pdf-fil med hele spillet lægges ind på opslaget]

Vejen gennem
bjergene er
meget stejl.
> Ryk 1 felt tilbage.
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I skal over et
vadested.
> Ryk 2 felter
tilbage.

Vejen til Betlehem

Spillet kan spilles af 2-4 spillere.
Brug mønter eller andet som brikker.
Hver spiller har én brik at flytte med.
Man slår efter tur med en terning og rykker det antal felter frem, som terningen
viser; gå ad den mørkebrune hovedvej,
medmindre du lander på genvejsfelterne.
Den spiller, der først når til Betlehem,
har vundet.
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I farer vild.
> Ryk 3 felter
tilbage.
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I finder en
skyggefuld
kløft gennem
bjergene.
> Ryk 1 felt
frem.
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En stjerne lyser
meget klart, så
I kan bedre se,
hvor I går.
> Ryk 2 felter
frem ad genvejen.

I når frem til
oasen og kan få
koldt, frisk vand.
> Slå igen.

Solen står højt
på himlen, og det
er meget varmt.
> Ryk 2 felter
tilbage.
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I er friske og
veludhvilede.
> Ryk 2 felter
frem.

I møder en, som
siger, at I kan
sove i stalden.
> Ryk 2 felter frem.

Alle værelser
er optaget!
> Ryk 3 felter
tilbage.

Æslet er
stædigt og vil
ikke gå videre.
> Ryk 3 felter
tilbage.
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Maria er træt
og skal hvile sig.
> Vent en
omgang.

I møder hyrderne på
marken, som viser jer vej.
> Skyd genvej – gå ét
felt frem.

I kommer forbi
en lund med
daddelpalmer
– mmm, det gør godt!
> Ryk 3 felter frem.

Nazaret

Alt er også
optaget her.
> Ryk 2 felter
tilbage.

Alle værelser
er optaget!
> Ryk 3 felter
tilbage.

Betlehem

Josef har en god
drøm, hvor en
engel fortæller
ham, at det nok
skal gå alt
sammen.
> Slå 1 gang til.

Josef har trådt på en
kaktus og skal have
pillet piggene ud.
> Ryk 1 felt tilbage.

Det bliver
mørkt.
> Vent en
omgang.
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