
Drama 
Fødselsdagsbarnet
Efter idé fra Juleneget
omskrevet af Bente Due Madsen

Fødselsdagsbarnet

Intro:

Jesus: Sidste år ved denne tid var ganske særlig 
for mig. Nu skal I høre hvad der skete.

Scene 1:

Jesus: Nej, hvor jeg glæder mig! Fødselsdag – 
skønt. Det er så fantastisk med en dag der er 
ens egen. En dag hvor alle ens venner og familie 
husker én. Der er ikke ret mange dage tilbage nu 
– en måned… Det er som om det tegner til at blive 
en helt særlig fest i år. Mine venner er i gang med 
en helt masse forberedelser, og de virker så for-
ventningsfulde når de snakker sammen om det. 
Det bliver bare så spændende.

Ven 1: Hej!

Jesus: Hej!

Ven1: Ihh... hvor er det spændende – nu nærmer 
din fødselsdag sig jo. Glæder du dig ikke?

Jesus: Jo! Jeg kan jo godt fornemme, at I er i gang 
med at planlægge noget.

Ven 1: Ja, jeg tror vi glæder os mindst ligeså me-
get som du gør.

Jesus: Det er jeg glad for at høre. Skal jeg ikke 
hjælpe jer med noget, det er jo trods alt min fød-
selsdag?

Ven 1: Nej, ellers tak. Det hele skal helst være en 
overraskelse. Nå, men vi snakkes ved. Ha’ en god 
dag.

Jesus: Ja, tak i lige måde.

Scene 2:

Jesus: Hej!

Ven 2 + ven 3 (bærer på en masse poser, kommer 
grinende): Hej! 

Jesus: Hvor er det længe siden jeg har set jer… 
Har I det godt?

Ven 2: Ja, ja det har vi da, men..

Ven 3: Vi har altså nærmest ikke tid til at stå her 
og snakke... vi har så meget vi skal have ordnet. 
Det er sådan en travl måned for os, det kan du vel 
nok forstå.

Ven 2: Ja, vi har lige været ude og købe en masse 
gaver, bl.a. til Louises forældre, og nu skal vi hjem 
og have dem pakket ind.

Jesus: okay... det lyder hyggeligt.

Ven 2 + ven 3: Hej... hej...

Jesus: Hej – (smiler) sig nu endelig til hvis jeg kan 
hjælpe jer med noget. (Hvisker): De spiller bare så 
godt, de lader virkelig fuldstændig som om deres 
planer og forberedelser ikke har noget med mig at 
gøre – imponerende. Sikke en fest det bliver….

Scene 3:

Telefonen ringer.

Jesus: Hej far!

Far: Hej! Har du det godt?
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Jesus: Ja, jeg har det fint.

Far: Du har vel travlt med at forberede din fød-
selsdag. Du inviterer vel alle dine venner, du er jo 
bare så glad for dem.

Jesus: Nej, jeg har over hovedet ikke travlt, for du 
ved godt Louise, Mia, Ole, Kasper og alle dem – 
mine gode venner, de er ved at planlæge en over-
raskelsesfest for mig.

Far: Nej, er det rigtigt. Det er vel nok sødt af dem. 
Du må da være helt vildt spændt?

Jesus: Ja... og de går bare helt vildt meget op i 
det. Det er bare så underligt, for der er jo også 
mange her i byen, som er sådan nogen, der ikke er 
mine venner, men bare sådan nogle bekendte, og 
de er også i fuld gang med at forberede. Jeg synes 
bare det er mærkeligt, for jeg troede egentlig ikke 
de kunne lide mig – det er ofte jeg hører, at de sy-
nes jeg er for meget, eller sådan træls, men de må 
jo alligevel kunne lide mig, når de bruger så meget 
energi på at planlægge en fest for mig.

Far: ja, du betyder noget helt særligt for rigtig 
mange mennesker… Jeg glæder mig til at høre 
hvad de finder på. Ha det godt, vi snakkes ved.

Jesus: Ja, vi gør, tak fordi du ringede.

Scene 4:

Jesus: Endelig weekend. Nu glæder jeg mig virke-
lig til at være sammen med mine venner. De har 
haft så travlt i ugens løb, men nu må de da kunne 
afse lidt tid til mig. Jeg savner dem. Jeg tager hen 
forbi og kigger. (banker på)

Ven 4: Hej! 

Jesus: Hej. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle finde 
på noget hyggeligt i aften? Jeg kan se at mange af 
vores andre venner også er her. 

Ven 4: Det er faktisk ved at være længe siden, ja, 
men det passer bare ikke godt lige i denne week-
end. Vi har travlt med lidt forskelligt… Men ligeså 
snart jeg får tid skal jeg nok kigge forbi.

Jesus: Okay. Så må du have en rigtig god week-
end. Hej, hej.

Ven 4: Tak i lige måde. Hej. hej.

Jesus: (Trist) Alting drejer sig om min fødselsdag 
– ingenting drejer sig om mig! Jeg ville nærmest 
ønske de ville droppe den fødselsdag og så priori-
tere mig i stedet for.

(Går stille hjemad, mens folk fiser forbi med 
poser. Nogle hilser, Jesus hilser på alle).

Scene 5:

Jesus: Nå, så er det blevet i dag. Det bliver spæn-
dende at se hvad det er de har fundet på. Jeg 
glæder mig faktisk mest til bare at være sammen 
med dem igen.

 (Tjekker sin mobil) Hmm... ingen sms’er. 
(Udenfor fiser de stadig forbi vinduet, Jesus vin-
ker, men ingen ser derind).

(Lyset dæmpes ned og lidt efter op igen).

Jesus: Nej, hvor har det været en lang dag, men 
nu er butikkerne da lukket, og der er helt ro på 
gaden. Det dufter simpelthen bare helt fantastisk.  
Gad vide hvornår de kommer og henter mig, jeg 
har jo ikke fået nogen invitation.

(Lyset dæmpes, og op igen).

Jesus: Hvad mon de laver... mon de hygger sig så 
meget, at de har glemt at hente mig. Klokken er 
halv ti! Mand hvor er jeg sulten, men jeg gider ikke 
lave mad til mig selv alene – det er der ikke meget 
hygge ved. Jeg går ud og ser, hvad de laver. Jeg vil 
ikke gå ind – jeg er jo ikke inviteret – bare kigge.

(Tager jakke på. Kulden slår ham i møde. Går 
hen til bedste venners hus. Der er lys, glade stem-
mer. Synger Et barn er født i Betlehem).
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Jesus: Nej, det kan ikke være rigtigt! (Græder). 
De holder fest for mig – uden at invitere mig! 
Hvordan kan det være jeg holder så meget af dem 
– det gør helt ondt i min mave. Gad vide om de 
aldrig har ment alle de kærlige ord de har sagt til 
mig?

(Et af børnene tager en stor pakke frem).

Jesus: Mon de vil gå over til mig nu? Måske øvede 
de bare på fødselsdagssangen… (forventning og 
glæde i stemmen).

(Barnet giver gaven til storesøsteren, som flår 
papiret af. Der bliver delt flere gaver ud. De er 
glade).

Jesus:  Orh jeg vil så gerne være glad sammen 
med dem, men de har glemt at invitere mig. Glemt 
mig til fordel for gaver, glimmer, sang, mad og 
feststemning.

(Går hjem igen på vejen kan høres ”På loftet 
sidder nissen...”).

Scene 6:

(Udenfor døren ligger en mand med en ølflaske 
mellem hænderne.)

Jesus: Vågn op, stakkels mand, du bør slet ikke 
ligge herude helt alene, og slet ikke på en aften 
som denne. Kom med indenfor hos mig, jeg er 
nemlig også alene hjemme i aften.

Alkoholikeren: Jo, tak det vil jeg da meget gerne, 
hvis du virkelig mener det.

Jesus: jeg vil nyde dit besøg.
(Tænder lys + varmt at drikke)

Alkoholikeren: Det er vel nok dejligt her hos 
dig, tusind tak for venligheden. Hvad hedder du 
egentlig – hvem er du?

Jesus: jeg er Jesus!

Alkoholikeren: (Bryder sammen) Jamen så er det 
jo dig der har fødselsdag i dag! Og jeg troede bare 
det var noget folk legede! – Det har man jo altid 
gjort. Du burde ikke tilbringe denne aften sam-
men med mig, jeg har intet at tilbyde dig.

Jesus: Hvor er det dejligt at holde fødselsdag med 
en der ikke elsker min fødselsdag højere end mig. 
Du ejer intet, men har givet mig alt – dette er den 
bedste fødselsdag jeg længe har haft. Lad os nyde 
resten af aftenen sammen!

Scene 7:

Jesus: Ja, sådan gik det sidste år. Hvordan mon 
min fødselsdag bliver i år?

Synge: Ingen jul uden Jesus!


