
Side 1.
.

OLE BUNDGAARD.

Gamle
 Nisse.

SpEciAL-pæDAGOGiSk fORLAG.



Side 2.
.

Det er snart jul.
Det er koldt.
Der falder sne
over byen.



Side 3.
.

Uden for byen
er der en skov.
Her ligger en høj.



Side 4.
.

Her bor
nisse-mor.

Her bor
Pylle og Polle.

Og her bor
Gamle Nisse.



Side 5.
.

Gamle Nisse
elsker mad.

Når han har spist,
bliver han søvnig.
Så falder han 
i søvn.



Side 6.
.

Det er dagen før jul.
Gamle Nisse
er sulten.

“Får jeg grød i dag?
Det er min livret.”

“Nej.
Jeg laver kun grød,
når det er jule-aften,”
siger nisse-mor.



Side 7.
.

Hun kommer med suppe.

“Suppe er godt.
Men grød er bedre,”
siger Gamle Nisse.

Så lægger han sig
til at sove.



Side 8.
.

Det er morgen.
Nisse-mor står op.

Hun vækker
Pylle og Polle.

“I aften er det
jule-aften.
Gamle Nisse
sover endnu.
I skal vække ham.
Han skal ud med gaver
til de små børn.”



Side 9.
.

“Nu skal du op,”
siger Pylle.

Men Gamle Nisse
sover videre.

“Vågn så op!”
råber de begge to.

Gamle Nisse
sover som en sten.



Side 10.
.

“Jeg kilder ham
under næsen,”
siger Polle.

Gamle Nisse
vågner ikke.

Hvad skal de gøre?



Side 11.
.

Nisse-mor går ud
i sit køkken.

Der går en time.

Så kommer hun med
et fad med grød.

Hun sætter grøden
under næsen
på Gamle Nisse.

Hvad sker der nu?



Side 12.
.

Gamle Nisse
åbner sine øjne.

“Hvad er det?
Skal jeg have grød?
Så må jeg op.”



Side 13.
.

“Du skal først
ud med gaver,”
siger nisse-mor.

“Jeg er så sulten.
Min mave gør ondt.
Må jeg ikke smage?
Bare en lille smule?”

“Nej!”
siger nisse-mor.



Side 14.
.

“Her er min sæk.
Så må jeg af sted.
Men min mave
er tom.
Det er ikke godt,”
siger Gamle Nisse.



Side 15.
.

Gamle Nisse
kommer ind til byen.

Han deler gaver ud.

De små børn
er glade.



Side 16.
.

“Min sæk er tom.
Min mave er tom.
Nu vil jeg hjem.”



Side 17.
.

Gamle Nisse
kommer hjem.

Der står grød
på bordet.

Han spiser.
Og han spiser.



Side 18.
.

“Tak for mad.
Nu er jeg mæt.
Og jeg er søvnig.
Jeg vil lægge mig
på min sofa,”
siger han.

Lidt efter sover
Gamle Nisse.



Side 19.
.

Næste år
skal Gamle Nisse igen
ud med gaver.

Sover han for længe?

Så ved nisse-mor,
hvordan hun skal 
vække ham.


