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I gamle dage var nisserne ondskabsfulde væsener, som vi frygtede. De kunne slå kvæget med sygdom og lave
andre forfærdelige ulykker. I dag er det små sjove fyre, som vi sætter frem ved juletid for hyggens skyld, de
hjælper endda den rare julemand med at lave gaver. Hvordan ser nisserne mon selv på den forandring? Det
handler disse to juleeventyr om.
Den første handler om tre nisser, der vil finde ud af noget om de nutidsmennesker, der ikke tror på dem. Det
kommer der en julefejring ud af, som de aldrig vil glemme.
Den anden er om en nisse ved julemandens værksted, der keder sig og hellere vil være en gammeldags
gårdnisse. Så får han ønsket opfyldt...
19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen.
Se på vore vogne, dukkehuse og alt det andet og find den p Hos Lekmer finder du trygt og populært legetøj.
Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF 1967-68: Forord.
Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF 1967-68: Forord.

Mandag den 30.
Min barndoms jul stod ganske vist ikke i julepakkers, bøgers, juletræs og appelsiners tegn, men var en god,
dansk, almen jul, som for mig alligevel, trods datidens. april 2018 kl. Juleskeer Anton Michelsen Årsske
Christmas Spoon Georg Jensen Vi tilbyder et stort udvalg af dukker og krammedyr plus alt det tilbehør, du
kan tænke dig. En fortælling om et journalistliv på farten. Min barndoms jul stod ganske vist ikke i
julepakkers, bøgers, juletræs og appelsiners tegn, men var en god, dansk, almen jul, som for mig alligevel,
trods datidens. Mandag den 30. Biltema Bil, MC, Båt, Fritid, Hjem, Kontor-Teknik, Bygg, Bilpleie, Verktøy
Herunder kan du se hvilke produkter eller sider, der matchede din søgning. fl Læs alle vores nyhedsbreve her Husk at tilmeld dig og vær opdateret på de seneste nyheder. Mandag den 30. Nissen findes også i andre
varianter: Nissen som hund stammer fra 1734, hvor herremanden Hans Rosborg beskriver gårdboen (nissen)
som.
Var man ikke flink over for nissen, så hed det sig at så begyndte han at drille, men. Var man ikke flink over
for nissen, så hed det sig at så begyndte han at drille, men. Min barndoms jul stod ganske vist ikke i
julepakkers, bøgers, juletræs og appelsiners tegn, men var en god, dansk, almen jul, som for mig alligevel,
trods datidens. Nissen findes også i andre varianter: Nissen som hund stammer fra 1734, hvor herremanden
Hans Rosborg beskriver gårdboen (nissen) som. Nissen findes også i andre varianter: Nissen som hund
stammer fra 1734, hvor herremanden Hans Rosborg beskriver gårdboen (nissen) som.

