
Kapitel 1 

Børnene fra (…) skal på tur i skoven. I skoven 
hører de en lyd.

Forberedelse
• Billede 1: “Skov” til ophæng.
• Brug gerne et tæppe til at sidde på, det nævnes i historien. 

Nu skal I høre en historie, der handler om børnene fra (...), der skulle en tur i skoven. I historien møder børnene en masse nye 
cirkusvenner og hjælper et cirkus med at holde jul. Nu starter historien.

En dag skulle børnene fra (...) på tur i skoven. Det var snart jul, og børnene skulle ud i skoven for at finde nogle flotte ting, som de 
kunne bruge til at lave julepynt. De skulle finde flotte sten, grene, grankogler, små pinde og store pinde. Og så ville de tage alle 
tingene med hjem til (...) og hænge det op, så der blev rigtig flot hjemme i (...).
Det var vinter og koldt udenfor, så børnene skulle have meget varmt overtøj på. (Hvad skulle børnene have på?)
De skulle have flyverdragter og huer og vanter på og store varme vinterstøvler. Da børnene havde taget alt deres overtøj på, var 
de klar til at komme på tur. Børnene i (...) elskede at komme på tur, og de glædede sig meget til at komme ud i skoven og lege og 
finde flotte ting. 
For at komme hen til skoven skulle børnene først med (indsæt transportmiddel som I bruger til skoven) og så med (...) og så en-
delig var de i skoven! Der var dejligt i skoven! Det var koldt, fordi det var vinter, men børnene legede og fandt pinde og sten. Der 
var ikke så mange dyr i skoven, fordi det var vinter. Så lå de fleste dyr og gemte sig i deres huler eller reder. Men børnene kunne 
høre nogle fugle, og de så en lillebitte mus, der var på vej ned til musehullet nede under jorden. 
Da børnene havde leget lidt i skoven og fundet en masse flotte sten og grene og grankogler, som de kunne tage med hjem til (...), 
skulle børnene spise deres madpakker. Så satte alle børnene sig på deres store tæppe og spiste deres madpakker. Tæppet var 
(indsæt hvordan tæppet ser ud). Mmm, det var nogle gode madpakker, og der var alt det, som børnene bedst kunne lide med i 
madpakkerne! (Hvad havde børnene med på madpakkerne?) 

Pludselig hørte børnene en lyd! “Vov, vov, vov!” sagde det. Hvad var det for en lyd? (Hvad tror I, det var, der sagde sådan?) 
Det var jo en hund, der sagde “vov, vov, vov”. Børnene kunne se en lille hund, der sad og gemte sig lidt bag et træ. Hunden havde 
nissehue på. Måske var det en julehund? 
“Vuf, vuf,” sagde hunden igen. 
“Måske er hunden bange?” Sagde en af børnene. “Måske tror hunden, at vi er farlige?”
”Vi er ikke farlige” råbte børnene til hunden, men hunden gemte sig stadig. Hunden var bange. Børnene ville sige til hunden, at 
de ikke var farlige.
“Jeg ved, hvordan hunde bliver venner,” sagde et af børnene. “De lægger sig ned på ryggen med poterne oppe i luften. Prøv selv 
engang”. Og så lagde alle børnene sig ned på ryggen med hænderne og fødderne oppe i luften, så hunden kunne se, at de ikke 
var farlige. (Kan I også ligge sådan, så hunden kan se, at I ikke er farlige?)
Det virkede! Den lille hund kom tættere på! Men hunden var stadig lidt bange. Den turde ikke komme helt hen til tæppet. Så 
fik børnene en god idé. “Vi leger, at vi er hunde, så den lille hund gerne vil lege med os”. Sikke en god idé! Og så legede alle 
børnene, at de var hunde, der gerne ville lege: De legede store hunde og små hunde og langsomme hunde og hurtige hunde. De 
sagde “vov” og “vuf”, ligesom rigtige hunde, og løb rundt og legede sammen!

Aktivitet
• Leg, at I er hunde, så den lille hund tør komme hen til jer. Hvordan kan man være en hund? Store hunde der går langsomt, 
   små hunde der går hurtigt, dovne hunde, friske hunde, legesyge hunde, hunde der tisser, hunde der gør, hunde der henter 
   ting, graver efter kødben osv.



Kapitel 2

Børnene fra (…) bliver venner med den lille 
hund og går ind i skoven til hundens hus.
Forberedelse
• Billede 2: “Cirkushund” til ophæng.
• Brug gerne et tæppe til at sidde på. Det nævnes i historien.

Snak om, hvad der skete i går eller læs første afsnit. 
Kan I huske, hvad der skete sidst med børnene fra (…)? De var på tur i skoven, fordi de skulle ud og samle grene og sten og 
grankogler, som de kunne bruge til at lave julepynt hjemme i (…). Og kan I huske, at de havde set en lille hund i skoven? Hunden 
var lidt bange for dem, så børnene havde leget, at de også var hunde, så hunden kunne se, at de gerne ville være venner.

Det var godt, at børnene havde leget, at de var hunde, for nu var den lille hund ikke bange mere, og den kom hen til børnene på 
tæppet. Hunden satte sig sammen med børnene på det (indsæt beskrivelse) tæppe. 
“Hej børn,” sagde hunden til børnene. “Hvor kommer I fra?” Hunden var nemlig en hund, der kunne tale! 
“Vi kommer fra (…)” sagde børnene, “vi er på tur i skoven”. Børnene kunne se, at hunden havde en nissehue på. 
“Hvorfor har du en nissehue på?” spurgte børnene. “Er du en julehund?”. 
“Nej,” sagde hunden. “Jeg er en cirkushund”. Hunden fortalte, at den var med i et cirkus og havde en masse gode cirkusvenner. 
“Ved I, hvad et cirkus er for noget?” spurgte hunden. (Ved I, hvad et cirkus er, og hvad man laver i cirkus?) 
“Men nu er vores cirkus altså ved at gå i stykker!” sagde hunden. “Så jeg har brug for jeres hjælp”. 
“Kan I hjælpe mig?” spurgte hunden (Kan børnene fra (…) hjælpe hunden?)
Børnene fra (…) råbte “Jaaa!” og sagde, at de gerne ville hjælpe hunden. 
“Kom,” sagde hunden. “Så går vi hjem til mig. Jeg bor inde i skoven.” Og så gik hunden og alle børnene hjem til hunden inde i 
skoven.

Aktivitet
Bevæg jer sammen og følg hunden gennem skoven. Bevæg jer rundt i rummet, på madrassen eller på tæppet.
I kan fx:
• Kravle og krybe under grenene
• Hoppe over hullerne på stien
• Lave høje knæløft gennem det høje græs
• Gå forsigtigt gennem mosen
• Løbe det sidste stykke
• Lægge jer på græsset og slappe af, når I endelig er kommet frem til hundens hus og er helt forpustede.



Kapitel 3 

Børnene fra (…) ser, hvor hunden bor og 
finder ud af, hvorfor hunden skal have hjælp. 

Forberedelse
• Billede 3: “Cirkusvogn” til ophæng.
• Brug gerne et tæppe til at sidde på. Det nævnes i historien.
• Billede 4: Skabelon til “Cirkusvogn” til selv at pynte. Farver, lim, papirstykker og lignende til at pynte cirkusvogne med. 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit.
Kan I huske, hvad der skete i går? Børnene og den lille hund blev venner, og hunden fortalte børnene, at den var en cirkushund. 
Den sagde også, at den havde brug for hjælp, og børnene sagde, at de gerne ville hjælpe hunden. Og så gik hunden og børnene 
sammen gennem skoven til hundens hus. (Hvordan kom I derhen?)  

Nu var børnene fra (…) og den lille cirkushund kommet hen til hundens hus. Men det var et meget mærkeligt hus! Huset havde 
nemlig hjul på.
“Sikke et mærkeligt hus du har,” sagde børnene til den lille hund. “Hvorfor er der hjul på dit hus?”.
“Det er ikke et rigtigt hus,” sagde hunden. “Det er en cirkusvogn”. (Illustration af cirkusvogn)
“Hvad er en cirkusvogn?” spurgte børnene. 
“Det er et lille hus med hjul på,” sagde hunden. Huset havde hjul på, for så kunne man køre en tur med sit hus, når man gerne 
ville på tur. Hvis man ville på tur, kunne man bare tage huset med! Dét syntes børnene fra (…) lød smart!
Børnene syntes, at hundens cirkusvogn var meget flot! Cirkushunden havde lavet cirkusvognen flot til jul, så den havde fint ju-
lepynt på. Der hang flotte grangrene på vognen. 
“Kom!” sagde hunden. ”Vi går ind i min cirkusvogn. Der er dejlig varmt.” 

Inde i hundens cirkusvogn var der dejlig varmt og rart at være. Der hang flotte grankogler og grangrene og flotte blade ned fra 
loftet. Cirkusunden havde hængt det op som julepynt, fordi det snart var jul. Der duftede også godt. (Hvad duftede der af?)
På gulvet lå et (…) tæppe, og alle børnene og hunden satte sig på tæppet. 
“Kan I tage fat i jeres ører, så I kan høre, hvad jeg siger?” spurgte hunden. (Kan I tage fat i jeres ører? Og holde dem godt ud, så I 
kan høre, hvad hunden siger?)
“Godt,” sagde hunden. “Nu skal I høre”.
“Vores cirkus er ved at gå i stykker,” fortalte hunden. “Alle mine cirkusvenner er blevet kede af det, og nu vil de ikke lave cirkus 
mere. Vi skulle lave et stort flot julecirkus, men nu vil mine cirkusvenner ikke være med til at lave julecirkus”. Og så begyndte den 
lille hund at græde, fordi cirkusset var gået i stykker, og fordi hundens cirkusvenner ikke ville lave julecirkus. 
“Vi vil hjælpe dig! sagde børnene fra (…) og trøstede hunden. Hvis dine cirkusvenner bliver glade igen, så vil de gerne lave cirkus. 

Og så talte børnene om, hvordan de kunne gøre hundens cirkusvenner glade? (Hvordan kan man gøre nogle glade?) 
Børnene havde mange gode idéer til, hvordan de kunne hjælpe hundens cirkusvenner med at blive glade. Men til sidst blev de 
enige om, hvordan de skulle gøre cirkusvennerne glade.
“Du har sådan en flot cirkusvogn med julepynt på,” sagde børnene til hunden. Børnene syntes nemlig, at hundens cirkusvogn var 
rigtig flot! “Hvis vi laver de andre cirkusvogne, hvor dine cirkusvenner bor, lige så flotte, så bliver de nok glade igen”.
“God idé!” sagde hunden. “Vi laver nogle rigtig flotte cirkusvogne til mine cirkusvenner!”
“Vil I hjælpe mig?” spurgte cirkushunden. (Tror I, at børnene fra (…) ville hjælpe hunden med at lave flotte cirkusvogne?) 
“Jaaa!” råbte alle børnene, og så lavede de nogle flotte cirkusvogne til hundens cirkusvenner. 

Aktivitet
Print billede 4: Skabelon “Cirkusvogn”.
• Lav flotte cirkusvogne. Brug hele papiret eller klip vognen ud. Lim dem evt. på karton så de holder bedre.
• Pynt dem på forskellige måder.
• Sæt evt. sytråd i og hæng dem forskellige steder, som en del af jeres julekalender, hæng dem op med klemmer eller andet.



Kapitel 4 

Børnene fra (…) møder en meget sur trold.

Forberedelse
• Brug gerne et tæppe til at sidde på. Det nævnes i historien.
• Noget at balancere med på hovedet fx puder, ærteposer, bamser eller sammenrullede strømper. Evt. baljer/kasser/ spande.

Snak om, hvad der skete i går eller læs første afsnit.
Kan I huske, hvad der skete, sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund? Børnene var kommet med hjem til 
hundens hus. Men det var et rigtig mærkeligt hus! Huset havde nemlig hjul på! Hunden fortalte, at huset havde hjul på, fordi det 
var en cirkusvogn. Og det var godt at bo i en cirkusvogn, når man var med i et cirkus, for så kunne man altid tage sit hus med, når 
man skulle på tur. 
Hunden fortalte også, at hundens cirkus var ved at gå i stykker. Alle hundens cirkusvenner var blevet triste og kede af det, og nu 
ville cirkusvennerne ikke være med til at lave det store julecirkus. Det var hunden rigtig ked af. Så sagde børnene, at de gerne ville 
hjælpe hunden. De ville hjælpe alle cirkusvennerne med at blive glade igen. Kan I huske, hvordan børnene ville gøre cirkusven-
nerne glade? (Kan I huske hvordan?)
De lavede nemlig en masse flotte cirkusvogne til hundens cirkusvenner, så cirkusvennerne kunne blive glade igen.

Da børnene fra (…) og den lille hund havde lavet en masse flotte cirkusvogne til alle hundens cirkusvenner, så skulle de have 
aftensmad. De spiste aftensmad inde i hundens cirkusvogn. Inde i hundens cirkusvogn var der dejlig varmt og rart at være. Til 
aftensmad fik de risengrød med smørklat og kanel. Mmm, det smagte godt. Børnene fra (…) elskede risengrød! 
Så blev det nat, og børnene og den lille cirkushund skulle sove. De lagde sig allesammen ned på hundens (…) tæppe, og så sov 
de. (Kan I også lægge jer ned på tæppet og sove?) 

Da børnene og cirkushunden havde sovet, blev det morgen. 
“Godmoooorgen,” sagde børnene til hinanden og til cirkushunden. Børnene gabte og strakte sig. “Uhhh,” sagde de, mens de 
strakte sig med armene højt op i vejret. (Kan I også gabe højt og strække jer?)
Børnene og cirkushunden spiste morgenmad, og så gik de ud i skoven for at besøge hundens cirkusvenner. I skoven var der 8 
cirkusvogne. Det var hundens cirkusvenner, der boede i cirkusvognene. Cirkusvognene var rigtig flotte, for børnene fra (…) havde 
jo lavet dem flotte med (indsæt, hvad I brugte).
Pludselig hørte børnene nogle mærkelige lyde! Lydene kom fra én af cirkusvognene. “Tramp, tramp, tramp, bang, bang, bonk!” 
sagde det. Og så sagde det: “Aaaargh!”, “iiiih” og “øv” og “for fusen da!!!” Sikke nogle sure lyde! Det lød som om, der var nogen 
inde i cirkusvognen, og at det var en meget sur én, der boede derinde!
“Tramp, tramp, tramp!” sagde det. Børnene kunne høre nogen, der trampede meget hårdt i gulvet inde i cirkusvognen. Børnene 
fra (…) blev næsten helt bange! Hvad var det dog for noget surt og farligt, der var inde den cirkusvogn? (Hvad tror I, det er, der 
laver alle de sure lyde inde i cirkusvognen?)

Børnene var lidt bange. Men de var også meget nysgerrige, og de ville gerne vide, hvem det var, der lavede alt den sure larm inde 
i cirkusvognen. Så børnene åbnede døren og gik ind i cirkusvognen, og der så de… en meget sur og vred cirkustrold. Cirkustrolden 
var blå og havde horn i panden. Nøj, hvor var den cirkustrold sur og gal! Den trampede og stampede i gulvet og knyttede hæn-
derne og råbte “iiiiihhh!” og “aaaarghh” og “øv!” og “dumme, dumme, dumme pude” – sådan rigtig surt. (Prøv engang selv at 
gøre som trolden – stampe og trampe og knytte hænderne og sige sure lyde. Mærk engang, hvor surt det føles!)
Men nu havde cirkushunden fået nok, og den gøede højt: “Vov, vov, vov!”.
“Cirkustrold!” råbte hunden og løftede sin pote, som om den sagde “stop”. “Cirkustrold, stop så med det raseri! Nu er det nok!” 
sagde hunden. “Børnene bliver jo bange”. Men cirkustrolden stoppede ikke. Den blev ved med at råbe og trampe!
“I må hjælpe mig,” sagde hunden til børnene. “Kan I sige til trolden, at den skal stoppe?” (Kan I hjælpe med at få cirkustrolden til 
at stoppe? Sig “Stop, cirkustrold! Stop med det råberi!”)



Endelig stoppede trolden med at råbe og trampe. Børnene spurgte cirkustrolden, hvorfor den var så sur: “Hvorfor er du så sur, 
cirkustrold?” spurgte børnene. Og så fortalte cirkustrolden, at den var så sur og gal, fordi den ikke kunne finde ud af at lave cirkus 
mere. Cirkustrolden plejede at være rigtig god til at stå med noget ovenpå hovedet, uden at det faldt ned. Den plejede at kunne 
stå med en pude på hovedet, eller med en vante på hovedet, eller med en banan på hovedet. Men nu kunne cirkustrolden ikke 
stå med noget ovenpå hovedet mere. Hver gang cirkustrolden prøvede at stå med noget ovenpå hovedet, så faldt det ned. Det 
var derfor, at cirkustrolden var så gal. Fordi den ikke kunne lave cirkusting mere. Så nu ville den ikke være med i det store julecir-
kus. 
Så sagde den lille hund: “Ved du hvad, cirkustrold, jeg tror, at børnene fra (…) er rigtig gode til at stå med noget ovenpå hovedet. 
Skal vi spørge børnene, om de vil hjælpe dig?” Det synes cirkustrolden var en god idé. Og så spurgte cirkushunden, om børnene 
kunne hjælpe cirkustrolden: “Børn?” spurgte hunden. “Kan I vise trolden, hvordan man står med noget på hovedet? Og hjælpe 
cirkustrolden med at blive glad igen?” (Vil I det? Kan I hjælpe cirkustrolden og vise den, hvordan man kan stå med noget på 
hovedet?)

Aktivitet
• Balancér med forskellige ting på hovedet fx puder, bamser, ærteposer eller sammenrullede strømper. Prøv fx at gå, hoppe, 
   gå på line eller sæt nogle spande, kasser eller baljer på gulvet og ram ned i dem ved at bøje hovedet. 



Kapitel 5 

Børnene fra (…) får trolde-pebernødder og 
møder en brøleabe, der hedder Bimse.

Forberedelse
Noget at trille og/eller kaste med bolde, ærteposer og lignende.
Evt. noget at kaste ned i baljer, spande, kasser og lignende.

Snak om, hvad der skete i gårsdagens kapitel eller læs indledningen.
Sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund mødte de en meget sur cirkustrold. Den trampede og stampede og 
råbte mange sure ting! Den var så sur, fordi den ikke kunne lave cirkusting mere. Cirkustrolden plejede at være rigtig god til at stå 
med noget ovenpå hovedet. Men nu kunne cirkustrolden ikke stå med noget på hovedet mere. Hver gang den tog en pude op på 
hovedet, så faldt den bare ned igen. Derfor blev cirkustrolden så sur og gal og råbte og trampede. Men alle de søde børn fra (…) 
hjalp cirkustrolden. De viste den, hvordan man kunne stå med (indsæt, det I brugte) ovenpå hovedet. Så nu var cirkustrolden glad 
igen.

Hvor var det godt, at børnene havde hjulpet cirkustrolden og vist den, hvordan den kunne have noget ovenpå hovedet.
“Hvor er jeg glad for, at I hjalp mig!” sagde cirkustrolden. “Hvor er I nogle søde børn fra (…)! Og rigtig gode til at stå med noget på 
hovedet!”  
“Jeg er rigtig glad for, at I hjalp mig, for nu kan jeg være med i cirkus igen og lave det store julecirkus!” sagde cirkustrolden til 
børnene. 
“Før var jeg rigtig sur,” sagde cirkustrolden. “Så ville jeg ikke være med til at lave julecirkus. Men nu er jeg glad, fordi jeg kan lave 
cirkusting igen. Så nu vil jeg godt være med til at lave julecirkus”. Og så smilede cirkustrolden til børnene fra (…) og tog sin nisse-
hue på. Cirkustrolden sagde, at børnene måtte smage cirkustroldens trolde-pebernødder, fordi de havde hjulpet cirkustrolden. 
Cirkustrolden hentede en stor skål fyldt med trolde-pebernødder. 
Børnene fra (…) elskede pebernødder! Men trolde-pebernødderne var altså ikke ligesom almindelige pebernødder. Trolde-pe-
bernødderne var nemlig fyldt med fugleklatter og edderkoppespind. Dét kan en cirkustrold nemlig godt lide! Cirkustrolden tog 10 
store trolde-pebernødder og puttede dem i munden på én gang! 
“NAM-NAM-NAM-NAM-NAM!” smaskede cirkustrolden. “NAM-NAM-NAM-NAM!”. Cirkustrolden smaskede og smaskede og slog 
en stor bøvs! “Bøøøøøvs!”. Dén cirkustrold kunne vist rigtig godt lide trolde-pebernødder! 
Børnene fra (…) ville ikke smage trolde-pebernødder med fugleklatter og edderkoppespind i, så børnene og cirkushunden sagde 
farvel og vinkede til cirkustrolden, og så gik de ud i skoven igen. (Kan I vinke og sige farvel til Cirkustrolden?) 

Nu var børnene og cirkushunden ude i skoven igen. 
“Vil I med hen og besøge min cirkusven Bimse?” spurgte cirkushunden. Det ville børnene gerne. Og så gik børnene og cirkushun-
den over til dén cirkusvogn, hvor hundens cirkusven Bimse boede. 
“Herinde bor Bimse,” sagde cirkushunden og pegede på en stor, flot cirkusvogn. Den var flot, for børnene havde jo lavet alle cir- 
kusvognene flotte med (indsæt, hvad I brugte til at pynte vognene med). 
Børnene fra (…) spurgte, hvem Bimse var, og cirkushunden fortalte, at Bimse var en brøleabe. En brøleabe, der brølede og larme-
de og råbte meget højt! Men lige nu var der helt stille inde i Bimses cirkusvogn. Hvorfor brølede og råbte Bimse ikke, hvis den var 
en brøleabe? Hvorfor var brøleaben Bimse helt stille? (Hvorfor tror I, at Bimse er helt stille?) 
Cirkushunden og børnene fra (…) bankede på døren: “Bank, bank, bank!” (Kan I hjælpe med at banke på døren?). Der var ikke 
nogen, der åbnede. Så bankede de lidt højere: “BANK, BANK, BANK!” (Kan I banke højt igen?)
“Kom ind,” var der en, der hviskede. Børnene kunne næsten ikke høre det. “Kom ind,” hviskede det igen. Det lød også som om, 
der var nogen, der græd lidt. 



Børnene gik ind i Bimses cirkusvogn, og der så de… en abe med meget stor mund og meget lange arme. Det var brøleaben Bimse. 
Bimses mund var så stor, fordi så kunne den råbe og brøle højt. Bimse var jo en brøleabe. Bimse sad på gulvet. På gulvet var der 
også mange bolde (eller indsæt, hvad I skal lege med) og mange spande.

“Hej,” snøftede brøleaben Bimse. “Jeg er ked af det, fordi jeg ikke kan lave cirkus mere. Jeg plejer at være rigtig god til at trille 
med bolde og til at kaste med bolde og til at kaste bolde ned i en spand. Men nu kan jeg ikke kaste bolde ned i spanden mere”. 
Brøleaben Bimse tog en bold. Bimse ville kaste bolden over i spanden, men bolden landede ikke i spanden. Den landede lige på 
Bimses hoved. “Øv,” sagde Bimse, og så græd han lidt igen. Brøleaben Bimse græd, fordi den ikke kunne lave cirkus med bolde 
mere, og så kunne den jo ikke være med i det store julecirkus.
Så sagde den lille cirkushund: “Ved du hvad, Bimse? Jeg tror, at børnene fra (…) er rigtig gode til at trille med bolde (indsæt evt. 
andet) og til at kaste med bolde (indsæt evt. andet). Ska vi spørge børnene fra (…), om de vil hjælpe dig?”. Det syntes brøleaben 
Bimse var en rigtig god idé. Og så spurgte hunden, om børnene ville hjælpe brøleaben Bimse: 
“Børn?” spurgte hunden. “Kan I vise brøleaben Bimse, hvordan man triller med bolde og kaster med bolde og kaster bolde ned i 
spanden? Så Bimse kan blive glad igen?” (Vil I det? Kan I hjælpe Bimse og vise, hvordan man kan trille og kaste med bolde?)

Aktivitet
• Leg trille-kaste leg med bolde, ærteposer, sammenrullede strømper o.l. Stil nogle baljer, kasser, spande op og se om I 
    kan ramme. Kast og tril til hinanden, kast op i luften, hen i spanden eller under benet. Bare vis Brøleaben Bimse alt det 
    sjove man kan med boldleg, kast og trilleri!  


