
Nisse flyttar in – om längtan och att alltid vara sedd och älskad 

av Johanna Fredrixon 

Materialet bygger på idén om en ”Nisse-dörr”. Någonstans i huset, i 

markhöjd, sätts en liten dörr upp. Den kan införskaffas i handeln eller ritas 

på papper och tejpas upp.  

Varje dag under december dyker det upp ett brev utanför dörren med en 

hälsning från Nissen, och vissa dagar även någon tillhörande detalj som 

placeras utanför dörren, se nedan; 

4 dec – risgryn utanför dörren 

6 dec – placera en liten sax i närheten av köksspisen 

12 dec – lite utstrött mjöl och pepparkakor 

16 dec – nejlikor, ev apelsiner 

18 dec – julevangeliet, bifogas i materialet 

20 dec – en liten gran/ grankvist 

24 dec – liten gåva som uttrycker något om julens budskap 

Förslag: 

https://meandmyhousestore.com/produkt/knapp-med-djurmonster-

aldrig-ensam/ 

https://meandmyhousestore.com/produkt/kort-djurmonstrat-

nyckelband-aldrig-ensam/ 

https://meandmyhousestore.com/produkt/silikonarmband-i-barnstorlek-

god-is-with-me/ 

 

Syftet är att på ett uppmuntrande, roligt och kärleksfullt sätt hjälpa 

barnen att fundera över vad julen egentligen handlar om. 

 

1 dec 

Hej!  
Nu har jag äntligen flyttat in hos er! Det är lite 
mindre här inne än vad jag trodde, men jag har allt 
jag behöver. Det här ska bli så spännande!  
Jag visste ju bara att jag skulle komma till en familj 
som snart skulle fira jul, men inte vilka ni var eller hur 
det såg ut hemma hos er… Men jag ser mycket fram 
emot att vi ska bli vänner!  

Vi har 24 dagar på oss att lära känna varandra och 
jag lovar att jag ska skriva till er varje dag. Tyvärr är 
det förbjudet för mig att visa mig för er, så vi får 
skriva brev till varandra i stället. Jag tittar fram på 
natten när vi sover. Det ska bli roligt att få se mig 
omkring hemma hos er lite mer. 

Men kan ni inte berätta lite för mig om vilka ni är? 
Kan ni rita en teckning till mig och berätta om er 
själva? Det skulle jag bli jätteglad för!  
 
Nu måste jag sluta skriva och gå och börja packa upp 
mina saker. Vi hörs imorgon! 

/Nisse 



2 dec  

Hej! 

Tack så hemskt mycket för att jag nu fått veta lite mer om er i 
familjen! Om jag ska vara ärlig så kändes det ganska läskigt att 
bli skickad hem till en helt främmande familj. Men nu känns 
det så mycket bättre! 
Jag kom på att jag kanske också ska berätta något om vem jag 
är och varför jag har kommit hem till er. 
Jag heter alltså Nisse, och är en… Nisse. Eller nja, inte riktigt ÄN, 
om man ska vara helt ärligt. Men snart är jag en riktig Nisse! 
Jag går fortfarande i Nisse-skolan i Tomteland och håller på 
att lära mig hur man blir en riktig Nisse. Och innan man blir 
klar med skolan så behöver alla Nissar göra praktik. Det betyder 
att man får åka hem till en familj och se hur det går till när de 
förbereder sig för julen. Så det är därför jag är här. Jag bor hos 
er för att lära mig hur ni gör när ni firar jul och för att försöka 
förstå vad julen verkligen handlar om!  
 
Jag har ju fått lära mig att innan jul tänder människorna ljus 
varje söndag, och att man har en sån där… ”adventsljusstake” 
tror jag att det heter.. Har ni en sån? Varför tänder man ljus i 
den egentligen? Skulle ni kunna skriva till mig och berätta 
varför? Tack för hjälpen! 

Tackohej leverpastej! 
/Nisse 

 

3 dec 

Nu har jag skrivit upp i min anteckningsbok för 
praktiken om varför man har en adventsljusstake. Tack 
för hjälpen! Det är så många olika traditioner under 
julen så det är inte lätt för mig att lära mig och 
komma ihåg allt. Men det är viktigt för oss Nissar att 
veta, så jag får plugga på så att jag lär mig.  

En annan sak som jag verkligen skulle behöva veta är 
var närmaste affär ligger! Igår när jag skulle koka min 
risgrynsgröt visade det sig att alla risgryn var totalt 
slut i säcken! Katastrof. En Nisse utan gröt är som en 
Tomte utan luva. 
Skulle ni kunna rita en karta till mig så att jag hittar 
till affären? Det hade varit supersnällt. Jag hittar nu 
ganska bra hemma hos er. I natt satt jag t.ex. en lång 
stund i er soffa och bara myste. Men till affären 
hittar jag inte…  

/Nisse 

 

 



4 dec 

Hej hej! 

Tack så mycket för kartan. Jag hittade hela vägen till affären 
och kunde äntligen köpa mina älskade risgryn och koka min 
älskade risgrynsgröt. Nu är jag mätt och varm i hela kroppen 
igen. 
Men vet ni vad som hände? Precis när jag skulle gå innanför 
dörren så halkade jag och ramlade, och säcken full med risgryn 
sprack upp i botten! Hela ert golv var fullt av risgryn men jag 
försökte såklart samla ihop det mesta. Men om ni hittar lite 
risgryn här och var idag så vet ni alltså varför. Det var inte 
meningen!  

Nu har jag börjat komma i ordning här hemma och tycker att 
det känns riktigt hemtrevligt faktiskt. Lite ensamt är det 
såklart att behöva bo här inne alldeles själv, men det känns 
mindre ensamt när jag hör era röster utanför dörren.  
Men något jag saknar, förutom mina Nisse-vänner hemma i 
Tomteland, vet ni vad det är? Tavlor! Inte en enda tavla har jag 
på väggarna här inne. Hemma i Tomeland har jag fullt av fina 
jultavlor; med bilder på renar, snöflingor, granar och stjärnor. 
Jag har faktiskt en tavla på en julskinka också, som hänger i 
köket. Skulle ni vilja göra en eller ett par tavlor till mig? Små 
juliga bilder som jag kan hänga på mina väggar här inne? Det 
skulle göra mig jätteglad i så fall! 
Juliga kramar! 
/Nisse 

5 dec 

Åh. Tack för de fina bilderna! Jag tittar på dem och känner mig 
alldeles varm inuti. Men de får mig också att längta jättemycket 
efter julen. Längtar ni också efter julen? Det är någonting med 
julen som är jättefint, och mysigt, och härligt och spännande… 
jag har lite svårt att veta exakt vad det är; men julen är något 
som bara är… bra. Förstår ni vad jag menar?  
Ibland funderar jag över det där; varför man firar jul. Är det 
för paketens skull? Eller för den goda maten skull? Eller för att 
på pynta och göra fint?  
Allt det där är ju väldigt roligt, men det känns ändå som att 
julen handlar om något annat… men jag minns bara inte vad. 
Jag tror att vi har lärt oss det på Nisse-skolan men jag har nog 
glömt bort vad det var tyvärr.. 
 
Något annat som får mig att längta efter julen, det är att 
julpyssla! Brukar ni göra det? Jag har lärt mig att människor 
julpysslar jättemycket, och många olika saker. Man kan göra 
julkort, pyssla stjärnor och saker att hänga i granen. Man kan 
pyssla tomtar och ljuslyktor och massa annat. Ett roligt pyssel 
som jag gjorde igår var att göra små julgranar av papper. Det 
kanske du också skulle vilja göra? 

Snöiga hälsningar  
/Nisse 

 
 



6 dec 

Vet ni vad som har hänt? Igår när jag pysslade julgranar så 
råkade jag tappa bort min sax! Så jobbigt! Jag letade och letade 
överallt men hittade den inte.  
Till slut blev jag så ledsen och trött på att leta att jag satte mig 
ned och grät. Ensam kände jag mig också. Och eftersom jag inte 
kan visa mig för er så kunde jag inte be er om hjälp, och mina 
Nisse-kompisar är ju långt borta. Jag längtade till sist mer efter 
en vän än vad jag längtade efter att hitta saxen. Och då blev 
jag ännu ledsnare av det.  
Men när jag satt där och var ledsen så fick jag höra en sång på 
radion. Den gick såhär: 
”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla banaskara.” Och sedan 
sjöng gick den såhär: ” Han, vår vän för andra vänner, sina barns 
bekymmer känner.” Vet du vilken sång det är? 
När jag hörde den så kändes det så bra inuti. Liksom som att 
det fanns en som förstod och som brydde sig om mig. Som att 
jag hade en vän som såg hur ledsen jag var och som ville hjälpa 
mig. När jag hörde den sången så kände jag mig inte lika ensam 
längre. 
Och, vet ni vad som hände sen? Då såg jag saxen! Den låg under 
er spis! Men plötsligt kändes inte saxen så viktig längre. Utan det 
viktigaste var att jag hade en vän som brydde sig om mig. 
Nu när jag tänker på det så ligger nog saxen kvar vid er spis. Ni 
kanske kan plocka upp den? Och ett tips: när du känner dig 
ensam, sjung Tryggare kan ingen vara!  
/Nisse 

7 dec 

Idag har jag skrivit en önskelista till Tomten. Brukar ni göra 
det? Vad står det på er lista i år? Det finns så många saker man 
kan längta efter och vilja ha. Ni får gärna lägga er önskelista 
utanför min dörr så kan jag skriva upp vad ni önskar er i min 
anteckningsbok. Jag ska ju lära mig allt om hur det är hos er 
när ni firar jul och vad ni ser fram emot och längtar efter.  

Högst upp på min lista skrev jag först: 
1. Nya röda och gröna randiga strumpor. 
2. En kälke. 
3. Jättemycket godis. 

Men sen ångrade jag mig. För, om jag ska vara ärlig, och det ska 
man ju vara, så är det faktiskt något annat som jag längtar 
efter mest av allt… Det jag längtar efter mest av allt är nog 
ändå mina vänner.  
Ni är jättesnälla och jag tycker att det är väldigt roligt och 
spännande att vara hemma hos er och ser hur ni gör, men jag 
saknar ändå mina vänner hemma i Tomeland. Så nu står det 
såhär på min lista till Tomten: 
1. Att få fira jul med mina vänner 
2. Randiga strumpor. 
3. En ny kälke 
4. Jättemycket godis.  
Jag undrar vad Tomten själv önskar sig i julklapp… Jag vet! Jag 
kan skriva och fråga!  
/Nisse 



8 dec 

Jag har tänkt lite mer på det där som jag funderade på för 
några dagar sedan; om vad julen egentligen handlar om. Igår 
lyssnade jag på en massa härlig julmusik, och de sångerna 
handlar ju om många olika saker som har med julen att göra.  
”Bjällerklang”, handlar om… bjällerklang. ”Nu är det jul igen”, 
handlar om att det är ju igen. ”Tipp, tapp”, handlar om… mig! 
Eller oss. Vi nissar!  
Men sen finns det också många andra julsånger som verkar 
handla om ett barn som föds. I ett stall. Och det känns ju inte 
så juligt direkt. Vad har det med Tomten och paket och 
julgranar att göra? Jag får liksom inte ihop det riktigt, men jag 
tror att det är viktigt.  
Och hemma hos vissa människor har jag också sett att de har en 
sådant där litet stall någonstans. Med små figurer och ett litet 
barn i en krubba med hö. Så detta verkar vara något som har 
med julen att göra, men jag förstår inte riktigt på vilket sätt 
allting hänger ihop. Och det är ju detta som jag behöver lära 
mig om jag kunna bli en riktigt bra Nisse! 
Har ni en sådant där stall någonstans? Sjunger ni också 
julsånger ibland som handlar om ett barn i ett stall? Förstår ni 
vad det har med julen att göra? Det är tur att det är många 
dagar kvar till jul. Då kanske jag hinner lära mig detta innan 
julafton i alla fall.  
Vilken är din favoritjulsång? Om du vill får du gärna sätta på 
den och spela upp den för mig så att jag får höra! 
/Nisse 

9 dec 

Idag är ingen rolig dag. 
Inget är kul idag. Det är så länge kvar till jul. Fy och blä. Man 
bara väntar och väntar.  
Har ni något tips på vad man kan göra för att få tiden att gå 
snabbare?  

/Från en deppig Nisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 dec 

Igår var ingen rolig dag och jag tyckte att allt var så tråkigt 
och julen så långt bort. Att längta efter något kan ju kännas 
härligt och spännande, men det kanske också vara jättejobbigt. 
Att längta efter julen kan vara mysigt, men också tråkigt. Att 
längta efter sina vänner kan kännas roligt, men också ensamt. 
Det kan vara härligt att tänka på hur roligt det ska bli sen, men 
det kan också kännas ledsamt att det man längtar efter är så 
långt bort.  
Det tycker jag att jag har lärt mig hittills under tiden som jag 
har varit hos er. Jag har lärt mig att tiden innan jul kan vara 
både mysig och roligt, men också jobbig och tråkig.  

I Nisse-skolan har vi lärt oss att tiden innan jul kallas för 
ADVENT. Och att advent betyder ankomst. Och ankomst betyder 
att något, eller någon, ska komma. Advent handlar alltså om 
att något ska hända, det är en tid av väntan och längtan, på 
något eller någon. 
Och det kan jag förstå nu. Jag känner jättemycket väntan och 
längtan. Gör du också det?  
 
Har ni någon julkalender i er familj? Hur ser den ut? En 
julkalender är ju typ som en ”väntans-kalender”; något som 
räknar ner dagarna till dess att något ska hända. Men vad är 
det som ska hända? Vem eller vad är det som ska komma…? Det 
har jag ännu inte lyckats klura ut.  

/Nisse 

11 dec 

Idag är det 2:a advent. Har jag förstått det rätt att man får 
tända det andra ljuset i adventsljusstaken då? Har ni tänt det 
ljuset ännu?  
Idag tänkte jag baka lite inför jul. Lussebullar och pepparkakor. 
Om det blir goda kanske jag kan bjuda er på det imorgon. Vi får 
se hur det går… Men jag är osäker på om jag har tillräckligt 
mycket mjöl. Om ni har lite extra mjöl hemma får ni gärna 
ställa fram lite i en skål vid min dörr så kan jag använda det 
till baket senare. Tack! 
 
/Nisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 dec 

Vassego! Pepparkakorna blev supergoda! Men lussebullarna blev 
brända tyvärr så dem vill jag inte bjuda på. Och ursäkta för att 
jag spillde lite mjöl. 
Imorgon är ju en speciell dag – Lucia! Jag har lärt mig att man 
ibland klär ut sig då, i nattlinne med glitter i håret. Ska ni göra 
det? I nisse-skolan sa de att man gör så för att minnas en 
flicka som levde för länge sedan. Hon hette Lucia, och hon 
trodde på Jesus. Men det fanns några dumma personer på den 
tiden som ville tvinga Lucia att sluta tro på Jesus, så de sa att 
om hon inte slutade upp med det så skulle de döda henne. Fy, så 
hemskt! Och vad otroligt modig Lucia var som fortsätta att tro 
på Jesus och vara hans vän, oavsett vad de dumma sa eller 
gjorde.  Det verkar som att Jesus var en väldigt viktig vän för 
Lucia, som betydde jättemycket för henne. Så mycket att hon 
inte kunde tänka sig leva utan ha honom som kompis.  
Wow. Tänk att få ha en sådan bra och viktig vän. En vän som 
man älskar och som älskar en tillbaka.  
Det är ju bra att ha vanliga kompisar också. Men jag tror att 
den där Jesus är en speciell vän; en vän som alltid finns hos en 
vad som än händer. 
Mina kompisar i Tomteland kan ju inte vara här hos mig nu när 
jag är hemma hos er. Men Jesus är en vän som alltid stannar 
kvar hos oss, oavsett var vi är någonstans. Jag tror att det var 
därför som han var så speciell för Lucia.  
Hoppas att ni gillar pepparkakorna!  /Nisse 
 

13 dec 

Lucia-dagen är här! En dag då människor tänder ovanligt 
många ljus. Och visst är det så att Lucia också har ljus i sitt hår? 
Lite konstigt tycker jag, men väldigt fint! Jag undrar varför hon 
har ljus i håret… vet du det? Jag skulle gärna skriva upp svaret i 
min bok i så fall.  
Jag har läst någonstans att Jesus sa att han är världens ljus. 
Kan det vara därför som Lucia har så mycket ljus; för att visa 
att hennes bästa vän var Jesus, han som är världens ljus? Hm.. 

Jaja. Jag tänder i alla fall många ljus hemma hos mig idag. Det 
känns alltid lite mysigare då, och lite mindre ensamt. Ljus ger ju 
både värme, och ljus, och trygghet. Lite som en vän; som också 
ger värme och trygghet.  
 
I kyrkan händer det också att människor tänder ljus. Varför 
tror du att de gör så? Har det också något med Jesus att göra?  

Ljusa hälsningar 
/Nisse 

 

 

 

 

 



14 dec 

Hej! 
Det hände visst en liten olycka igår… jag var lite oförsiktig när 
jag satt nära de fina ljusen som jag tänt, och efter en stund 
kände jag hur började lukta rök… min luva hade fattat eld och 
börjat brinna!! 
Jag tog av den snabbt och stampade på den så att elden 
släcktes. Fy så läskigt det var! 
Det är väldigt viktigt att man är försiktig när man tänder ljus. 
Har ni en sådan där lapp på dörren, där det står att man ska 
inte ska glömma bort att släcka ljusen när man går hemifrån? 
Om ni inte har det kanske du ska passa på att göra en sådan 
lapp idag och hänga upp på er dörr? 

Eldiga hälsningar 
/Nisse 

 

 

 

 

 

 

 

15 dec 

Idag är det precis två veckor kvar till julafton! Och jag har fått 
svar från Tomten!  
Kommer ni ihåg att jag skulle skriva till Tomten och fråga 
honom vad han önskar sig i julklapp? Nu har jag i alla fall fått 
svar. Men det var ett ganska… märkligt svar. Jag tror inte 
riktigt att jag förstår vad han menar faktiskt. Så här skrev 
Tomten: 

Hej Nisse! 
Tack för ditt fina brev. Det jag önskar mig mest av allt i julklapp; 
det är en jul där alla människor förstod vad julen egentligen 
handlar om. 
Många tror att julen handlar om paket, eller kanske om mig!  
Ho ho ho. Så är det verkligen inte. Julen handlar om något 
oerhört mycket större och viktigare. Jag hoppas att du tar reda 
på vad under din praktik hos människorna.  
Varma julhälsningar från Tomten. 
P.S. Vi ses snart! 

Vilket lurigt svar! Tomten önskar sig en jul, ”där alla människor 
förstod vad julen egentligen handlar om… ”  
Jag anar att allting hänger ihop på något sätt… julen… ljuset… 
en vän som alltid finns där… barnet i stallet… Tomten är 
verkligen en aning mystisk och klurig. Han vill alltid att man ska 
lista ut saker och ting på egen hand. Suck!  

 



16 dec 

Hur luktar jul egentligen? Vad tycker du? Luktar jul som 
pepparkakor, eller som apelsiner? Kanske som hyacinter, eller 
som nejlikor? 
Vet du vad nejlikor är? Brukar ni använda det hemma? Jag tror 
att det är min favoritdoft faktiskt. Jag lade ut några nejlikor 
till er utanför min dörr som ni kan få lukta på om ni vill. Visst 
doftar det juligt!?  
Jag har hört att vissa människor brukar stoppa nejlikor i 
apelsiner, och lägga ut dem hemma, eller kanske hänga upp dem 
i fönstret. För att det ska dofta jul i hela huset. Det kanske ni 
också vill göra? Om ni gör det så kommer jag nog att sitta uppe 
hela natten och bara dofta på nejlikoapelsinerna och längta… 
längta efter julen…  

Andra dofter som jag tycker om är doften av hö, och lukten av 
skumbananer. Min kompis Nisse äter alltid skumbananer, så när 
jag känner den lukten tänker jag på honom.  
Jag undrar vad Jesus doftar som?  

Nejlikodoftande hälsningar 
/Nisse 

 

 

 

 

17 dec 

Igår hittade jag en gammal bok som hette Bibeln, och jag tror 
att jag har hittat en ledtråd till julen!  
När jag slog upp boken så läste jag på ett ställe såhär: 
”Så mycket älskade Gud världen, att han sände sin enda Son.” 
 
Jag kommer ihåg att vi har läst om det där i Nisse-skolan, och 
jag tror faktiskt att det har något med julen att göra… För Gud 
älskar ju oss, dig och mig, och bryr sig så mycket om oss. Så 
mycket att han alltid ville vara nära oss. Så han bestämde att 
komma hit till jorden, genom sin son Jesus!  
Så kommer jag ihåg att det var.  
Men varför man firar Jesus just på julen, det kommer jag inte 
riktigt ihåg. Å, varför ska det vara så krångligt och rörigt!  
 
Det är så många saker som blandas ihop på julen och jag får 
inte ihop det! Ljus, julgranar, Jesus, paket, pepparkakor och 
nejlikor. Det är så rörigt och jag blir stressad för att jag inte ska 
klara av att klura ut hur allt hänger ihop. 
Om jag inte får ihop det så kommer jag kanske inte att klara 
Nisse-skolan och kunna bli en riktig Nisse….  
 
Jag måste fundera mer över detta! Om du vill läsa själv i Bibeln 
kan du läsa Joh 3:16 och se om du förstår vad som menas…  
/Nisse 
 



 

18 dec 

Igår var en snurrig dag. Men jag bestämde mig för att läsa lite 
mer i den där Bibeln-boken, och jag tror kanske att jag förstår 
lite mer nu!  
Jag skrev ner vad som stod i Bibeln så ni kan läsa det själva om 
ni vill! 
Det stod att ett barn föddes, och att barnet var Messias Herren, 
alltså Gud! Och när jag läste det så tror jag att jag fattade! 
Gud älskade oss så mycket att han kom till oss, genom Jesus. Och 
Jesus föddes PÅ JULEN!! 
Det måste vara därför som vi firar jul – för att fira att Jesus 
föddes och kom till oss på jorden!! 
 
Jag är sååå glad att jag äntligen fattat! Och jag förstår också 
varför Tomten önskade att alla människor en dag också skulle 
förstå vad julen handlar om. För att Gud föddes på jorden är ju 
kanske världen viktigaste och häftigaste grej! Det skulle man ju 
vilja att alla fick veta…  
 
Glada hälsningar 
/Nisse 

 

 

 

 

Ur Lukasevangeliet, kapitel 2 

Medan de befann sig där var tiden inne för Maria att föda, och 
hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade 
honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i 
härbärget. 

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om 
natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens 
härlighet lyste omkring dem, och de blev väldigt rädda. Men 
ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag kommer till er med en 
stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts 
åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är 
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med 
ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt 
Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." 

 

 

 

 

 

 



19 dec 

Jag är fortfarande såå glad över att jag äntligen har fattat 
vad julen handlar om och varför vi firar jul!  
Jesus är ju min vän, och jag är så glad att han alltid finns där 
för mig, särskilt när jag känner mig ensam. Så det är ju 
självklart att jag gärna vill fira hans födelsedag.  

Men jag får fortfarande inte ihop detta med Jesus födelsedag 
och att vi ger paket till varandra. Om det är Jesus som fyller år 
på julen – borde vi inte ge paketen till Honom då?  

Förstår du hur det hänger ihop? 
Kan inte du skriva till mig och förklara i så fall. Och jag vill 
också gärna veta vem du tänker ge paket till i jul!  
Jag håller precis på att slå in paket till mina vänner Nisse, och 
Nisse. Och såklart också till Nisse.  

Presentfyllda hälsningar 
/Nisse 

 

 

 

 

 

 

20 dec 

Bara fyra dagar kvar till jul!! 
I natt gick ut och högg mig en liten julgran. Den står utanför 
dörren och väntar på att jag ska in den och klä den.  
Brukar ni ha en riktig julgran hemma eller en sådan där julgran 
gjord av plast? De är ju fina båda två. Fast plastgranar luktar 
inte riktigt lika gott.  
Vad brukar ni pynta granen med? Har ni något särskilt pynt 
som ni hänger upp varje år? 
Har ni pysslat något nytt pynt detta året? 
 
Kan ni inte rita en bild till mig på hur er gran brukar se ut och 
vad ni brukar hänga upp i den!? Det skulle vara jättebra för mig 
att få veta hur ni brukar göra.  

Grandoftande hälsningar 
/Nisse 

 

 

 

 

 

 

 



21 dec 

Jag ska erkänna en sak. Just idag känns det inte så superroligt 
med jul faktiskt. 
Jag ser hur roligt ni har i familjen med att fixa i ordningen 
inför julen; hur ni pyntar och fixar och har det mysigt. Och jag 
försöker se och lära mig allt ni gör, och göra likadant… men det 
är en sak som är svår.  
Och det är ju att ni har varandra, medan jag är ensam här 
inne. Och inget blir liksom lika roligt när man måste göra det 
själv. Baka själv… pynta själv… klä granen själv… slå in paket 
själv…  
Jag har alltid älskat julen. Men tidigare så har jag ju firat jul i 
Tomeland, tillsammans med alla mina Nisse-vänner. Men den 
här julen är jag här själv.  
Julen känns liksom lite tom… liksom ihålig, när man firar den 
ensam.  

Känner ni i familjen någon som kommer att fira jul själv? I så 
fall kanske ni kan skicka ett kort till den personen, eller ringa 
och säga hej, så hon eller han inte behöver känna sig så ensam? 
 
/Nisse 

 

 

 

22 dec  

Å nej! Vet ni vad jag fick hem i brevlådan idag? Ett prov från 
Nisse-skolan!! Det stod såhär: 
Hej Nissar! 
Nu har ni haft praktik hos en familj i 22 dagar. Nu ska ni svara 
på en fråga för att se om ni har lärt er hur man firar jul och vad 
julen egentligen handlar om. Om ni svarar fel på provet måste ni 
gå i Nisse-skolan ett år till.  
Fråga: Vad är det allra viktigaste under julen?  
Skicka svaret till Nisse-skolan i Tomteland med snöflingepost 
senast ikväll kl 22.00.  

Aaah! Jag blir så stressad! Vad ska jag svara?! 
Jag har ju förstått att julen handlar om att fira Jesus 
födelsedag. Men är det allt? Eller handlar det om något mer? 
Finns det mer saker som jag borde ha förstått?! 
Vad skulle ni ha svarat? 
Kan ni snälla skriva era svar på en lapp och lägga vid min dörr 
så kanske det kan hjälpa mig? 
 
Stressade hälsningar 
/Nisse 

 

 

 



 
23 dec 

Idag har det hänt en dålig sak och en väldigt bra. 
Den dåliga saken är att jag nog inte riktigt svarade helt rätt på 
provet igår. För idag ringde Tomten mig. Från skolan. För att prata 
med mig om mitt prov-svar. 
Jag hade skrivit att det viktigaste med julen är att komma ihåg att 
Jesus föddes på julen. 
Men då frågade Tomten om det verkligen var allt som julen handlade 
om?  ”Jag tror det…” svarade jag. 
Då frågade Tomten hur jag mådde och om jag tyckte att det kändes 
roligt att fira jul. 
Och då svarade jag som det var; att jag kände mig mer ensam den här 
julen än tidigare jular. Och att det inte var så roligt att fira jul själv. 
Och att jag saknade mina vänner. 
”Men kanske har du lärt dig något av det?” frågade Tomten då. 
Och då fattade jag!! 
Julen handlar om Jesus. Men julen handlar också om vänskap, och 
kärlek! Det viktigaste är kanske inte vad man gör på julen, för alla gör 
olika, utan att man gör det tillsammans med dem man älskar. 
Gud kom till oss på julen för att vara nära oss, för att han älskar oss. 
Och vi får också vara med varandra på julen och visa att vi bryr oss 
om varandra. 
Och därför ger vi presenter till varandra – för att visa att vi tycker 
om varandra, liksom Jesus bryr sig om oss! 
Det var den bra saken som hände – att jag äntligen förstod hur 
allting hänger ihop, och att Tomten sa att jag nu, äntligen, får kallas 
för en riktig NISSE ! 

 

24 december 

Idag åker jag hem till Tomteland. Det känns lite sorgligt att 
behöva säga hejdå till er, för jag har verkligen haft det superbra 
tillsammans med er familj! Tack så mycket för allt som ni har 
lärt mig och visat mig om hur ni firar jul! 
Men mest av allt känns det fint för mig att få komma hem till 
mina vänner igen. För det är ju det som julen handlar om; 
kärlek och att vara tillsammans och fira Jesus.  

Jag hoppas att ni får en riktigt fin julafton på alla sätt! Och 
kom ihåg; det viktigaste är inte vad man gör, utan att vi visar 
att vi bryr oss om varandra.  
Jag har lämnat en liten present till er; som tack, hejdå och God 
jul! En liten påminnelse om vad julen handlar om, och att vi 
alltid har en vän som ser och älskar oss. 

 GOD JUL! 
/Nisse 

 
 

 


