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Har du nogensinde tænkt over, om nisser findes i virkeligheden? Og hvis de findes – tror du så, man kan få
dem at se? Det er netop den slags ting Villads fra Valby tænker rigtigt meget over denne jul, hvor han både har
en rokketand og er rykket op i 1.V. I bogen kan du bl.a. høre om nissefælder og tandfeer, forsvundne
nintendoer, krokodiller i kloakken, kravlenisser og juleklip. Om at blive væk i juletivoli - og om den helt
særlige kriblende fornemmelse i maven, som julen altid giver. Bogen indeholder 25 kapitler – et til hverdag i
julemåneden samt et til den 25. december, som mest er med, fordi det er så kedeligt, at alt det sjove slutter den
24. december. Pressen skriver: »En fremragende litterær julekalender … En god bog med en god historie.«
**** - KultuNaut.dk »Har man været glad for Vitello og Emil bliver man det også for Villads … Der er
mange sjove episoder i denne charmerende højtlæsnings bog, hvor familierne nok kan genkende lidt fra deres
egen hverdag omkring julen.« - Else Lerche, Lektør »Villads fra Valby holder jul er et godt eksempel på, […]
hvordan julekalendere kan få selv det mest morgen-søvnige barn ud af sengen for at åbne dagens låge eller
høre historie hver eneste dag … Anbefales som kalendergave eller adventsgave for barnlige sjæle.« - Inger
Jerichay, Bogmagasinet
Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail
om hvilket opslag der ønskes. Carl Andreas Stjerne Jensen, * 18 jun 1873 i Besser sogn, Samsø, † 12 jul 1954
i Besser sogn, Samsø. NEBELONG Bent. NASH Jørgen. Til deres gallakoncert præsenteres de bedste

solister og ensembler fra Musikskolen.
NAVER Rasmus. NEEL O T. Bora Bora - Dans og Visuelt Teater, Aarhus C. NEEL O T. Villads fra
Valby passer sig selv. Flere spilledage. april 2018 I lørdags var der konfirmation for vores 7klasses elever i
Thise Kirke Det var en flot konfirmation med det smukkeste forårs vejr I. DEN GRØNLANDSKE MAND
Musikskolen fejrer i 2018 40 års jubilæum. NAUR Robert. DEN GRØNLANDSKE MAND Musikskolen
fejrer i 2018 40 års jubilæum. Musikalsk kommer koncert vidt. Afholdes i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37,
4450 Jyderup Dørene åbnes 19. Flere spilledage. NASH Jørgen.

