
Introduktion 

(til de voksne) 
 
Børn elsker julekalendere - i alle afskygninger. 
Denne julekalender er helt speciel. Den er skrevet af en ældre ungkarl, som for nogle år siden hver 
dag fra den 29. november til den 27. december sendte et afsnit til sin søsters børnebørn, der på det 
tidspunkt boede i England (og var både dansk- og engelsktalende, derfor de mange engelske navne). 
Historien handler om en onkel Peder, der en gang har gået på trylleskole, men blev smidt ud på 
grund af et fejltrylleri, og som straf skal have en nisse boende i december måned. 
Historierne var oprindeligt illustreret med en masse små tegninger, som onkel Peder havde fundet 
på Internettet. Disse tegninger har vi af ophavsretlige årsager måttet udelade her på avisen - men der 
er ingen tvivl om, at børnene nok skal danne deres egne billeder under højtlæsningen. 
--- 
Julemåneden er travl og spændende for børn, men i selve juledagene mangler der lige som noget. 
TV’s julekalendere er slut, der kommer ikke flere afsnit, og der er ikke mere chokolade i den 
hjemlige julekalender. 
For at lempe overgangen, har onkel Peder valgt at sende et afsnit i hver af juledagene. De handler 
om tiden omkring fastelavn og er bestemt ikke mindre spændende end selve jule-afsnittene. De 
handler om den lille Pixie (alf) Wonder, en af Kook’s venner. Læs disse afsnit for ungerne i 
juledagene, så bliver overgangen til hverdagen ikke så brat. 
Rigtig god fornøjelse til både børn og voksne. 
Med venlig hilsen 
skagensavis.dk og onkel Peder 
 
 

Introduktion 

 (til oplæsning for børnene) 
 

Se, de fleste julekalendere begynder jo den 1. december, når der er 24 dage til jul. Men denne 
julekalender starter allerede i dag, den 29. november, for du skal i de første to afsnit lige have lidt at 
vide om både Christine og Frederik, onkel Peder og nissen Kook, ellers bliver du bare forvirret, når 
den rigtige historie går i gang den 1. december. 
Onkel Peder er ikke Christine og Frederiks rigtige onkel, han er deres farmors bror, altså er han 
deres granonkel, og han har sendt denne julekalender som e-mail hver dag til Christine og Frederik, 
der boede i et helt andet land og derfor ikke kunne se julekalender i TV, og det syntes han altså var 
synd. 
Christine og Frederik var den gang 7 og 5 år - det er længe siden, men historien kan jo læses igen og 
igen hvert eneste år ved juletid. 
Historien er lige så spændende som dem i TV, og selvom der ikke er billeder, kan du jo bare danne 
billederne inden i dit eget hoved. Så kommer onkel Peder, Kook, trolde, havfruer, drager og 
prinsesser til at se ud lige akkurat som DU synes, de skal se ud. 
Fantasi er nemlig det aller vigtigste, når man hører eventyr. 
Så glæd dig til i morgen, når første afsnit kommer her på skagensavis.dk. 
Rigtig god fornøjelse 

Onkel Peder's fantastiske julerejse 
En helt anderledes julekalender til højtlæsning før sengetid 
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