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Forord
Bogen Der er 24 dage til jul er i virkeligheden flere 
bøger i den samme bog.  Der er en bagebog, en 
julehistoriebog, en juleidébog, en juletraditions-
bog og en julelegebog.

Bagebogen byder på en række gammelkendte 
bageopskrifter iblandet nye. Ofte er opskrifterne 
knyttet til dagens juleemne.

Julehistorien fortæller om gamle Jensens og Nis’ 
jul omkring det nye supermarked og den meget 
vrede fru Frederiksen, der vil afskaffe julen og alt 
dens hurlumhej. Hvert afsnit har en tegneopgave, 
som kan være med til at huske historien og sætte 
fantasien i sving.

Juleidébogen viser en lang række aktiviteter, 
som man kan lave – ofte med anvisninger på, 
hvordan tingene kan læses på en helt anden 
måde. Man kan altid lave ”sin egen måde” og 
sætte sit eget præg på tingene.

Juletraditionsbogen fortæller om den danske 
juls traditioner, som de har været gennem de 
sidste 200 år. Traditioner, vi ikke altid kender 

baggrunden for; men som bogen hjælper os på 
vej med.

Julelegebogen med en masse forskellige lege, 
nye og gamle, som man kan lege i juletiden, og 
som kan være med til at skabe det fællesskab, 
som julen er.

Bogen er en inspirationsbog og ikke mindst en 
julekalender, som kan bruges år efter år. En bog, 
man kan tage frem og sige: ”Åh ja, husker du det 
her” eller ”Den kage skal vi prøve igen i år.”

Hver dag i december måned har sine sider, der 
hjælper med til at korte tiden af fra 1. december 
til 24. december. 

Bagerst i bogen er en række blanke sider, hvor du 
selv kan indskrive dine juleideer, opskrifter og alt 
det, der har med julen at gøre.

Rigtig god fornøjelse med bogen.

Jonna Kessel og Henning Lindberg
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Flaskekalender
Du skal bruge: 24 grønne vinflasker, forskellige hobbylak-farver, en 
spids pensel og 24 stearinlys.
1. Fjern etiketterne på flaskerne.
2. Mal et julemotiv på hver flaske (nisser, engle, julegrise m.v.)
3. Mal et nummer på hver flaske fra 1 – 24.
4. Sæt stearinlys i flaskerne, når malingen er tør.

Du kan vælge at:
 y  stille en flaske frem pr. dag, tænde stearinlyset og fortælle en historie 

om motivet på flasken.
 y  stille alle flaskerne frem på en gang og hver dag tænde et stearinlys og 

synge en julesang.
 y  finde din egen måde at køre kalenderen på.

Julelys
For 200 år siden brugte en almindelig jævn dansk familie 12 tællelys om året. 
De fire blev brugt i julen. Det var vigtigt at tænde lys i juleperioden. Man 
kunne på den måde jage mørket væk. I julen var det i gammel tid vigtigt 
ikke at slukke de særlige tællelys, der brændte juleaften og -nat. Julenat 
troede man på, at de døde i familien vendte tilbage, og så skulle de mødes 
af julelysene, der brænde klart og viste vej. Senere satte man julelysene 
på juletræet, og i vor tid pynter mange mennesker deres hus med særlige 
juleudsmykninger, der lyser, stråler og blinker. 
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