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Jul på asteroiden

Robot-Åge og den lille astronaut elskede rumskibe, og så snart der kom et 
nyt rumskib hos forhandlerne, skulle de ud og prøve dem. De var især vilde 
med små hurtige rumskibe, som kunne flyve fra 0 til 10.000 km. i timen på 
4 sekunder. Derfor havde Robot Åge og den lille astronaut straks bestilt en 
prøvetur i rummet.

- skriv 10.000 på hele ryggen

Endelig var det blevet dagen for prøveturen. Robot-Åge og den lille astronaut 
var lige landet hos forhandleren og stod og beundrede det flotte nye 
rumskib. Sælgeren der solgte rumskibe kom hen til dem, og viste dem alle de 
nye ting ved rumskibet, især de fire nye raketmotorer. 

- med spredte fingre pløjes ned af ryggen som ilden fra en raketmotor

De kunne slet ikke vente på at komme afsted, men først ville sælgeren se 
deres kørekort til hurtige rumskibe, som kunne flyve over 10.000 km. 
i timen. De fik den elektroniske nøgle, kravlede op i rumskibet og satte 
sig i pilotsæderne. Den lille astronaut satte nøglen i og trykkede på start-
knappen. De fire raketmotorer startede med et drøn og hele rumskibet 
rystede.

- med flade hænder rystes der over hele ryggen

Robot-Åge trykkede gashåndtaget i bund, og rumskibet startede med en 
voldsom kraft, og snart fløj de 10.000 km. i timen.  Det gik så hurtigt, at de 
slet ikke så bæltet med rumskrot de fløj ind i. De måtte lynhurtigt flyve 
zik-zak mellem alt skrottet.

- lav zik zak bevægelser på ryggen 

Det gav et højt brag, da rumskibet blev ramt af et stort stykke metal og den 
ene raketmotor satte ud. De måtte hurtigt finde et sted at nødlande, så 
rumskibet automatisk kunne lave motoren igen. De fik øje på en asteroide 
tæt på og besluttede at lande der.

- tegn en rund asteroide med pegefingeren
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Asteroiden så sjov ud. Den var rød og blinkede i mange flotte røde farver. 
Der var en mærkelig kæde hele vejen rundt om asteroiden, sammensat 
af små kulørte papirstrimler.  Robot-Åge lagde an til landing og landede 
sikkert på asteroiden. Rumskibet startede straks på at reparere motoren 
og computeren gav besked om, at det ville tage 6 timer

- flade hænder trækkes stille ned af ryggen, som et rumskib der lander

Det ville de ikke vente på, så de åbnede lugen og trådte ud på asteroiden. 
Der duftede dejligt af brunkager, måtte den lille astronaut fortælle, for 
Robot-Åge havde jo ingen lugteanordning. Pludselig hørte de en mørk 
stemme råbe “ho, ho, ho” og en stor rund skikkelse hoppede frem fra en 
stor sten.

- lav hoppende bevægelser over hele ryggen med flad hånd 

De kunne se, at skikkelsen havde et stor hvidt skæg, en tyk mave som 
var dækket af en rød jakke med et stort bælte. Skikkelse sagde med dyb 
stemme, at han var julemanden og at de havde fundet hans hemmelige 
ferieasteroide, hvor han i fred kunne holde pause fra julearbejdet.

- tegn bælter på tværs af ryggen med fingrene

Julemanden fortalte, at han havde travlt og uanset hvor han var, så kendte 
alle ham. De sidste år var det blevet meget værre, for i stedet for at vinke 
ville alle have en selfie sammen med ham. 

- tegn en selfie af dig og julemanden med pegefingeren

Han fik Robot-Åge og den lille astronaut til at love, at de ikke ville have en 
selfie med ham. Så hyggede de sig resten af dagen, med julesange, juleøl  
og dejlige brunkager... og de fik selvfølgelig en selfie med julemanden, før 
de lettede fra asteroiden igen.

- tegn noder til en julesang med pegefingeren
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Sneen dalede stille ned fra himlen og lagde sig som en hvid dyne. Det 
var blevet koldere og Albert Abe kom næsten ikke ud mere, fordi det var 
så koldt.

- fingerspidserne prikker over hele skulderen som snefnug

Albert hadede vinteren og han kunne slet ikke vente, til det blev sommer 
igen…. men ikke december. Den måned elskede han, for så blev det jul. 

- tegn et hjerte - gerne et julehjerte :-)

Det var i starten af december og Albert glædede sig til jul, til juleaften, 
til juletræet, til gaverne, til maden, men allermest glædede han sig til 
juletræsfesten på hans menneske-fars arbejde.

- tegn et juletræ med pegefingeren

Juletræsfesten var en lørdag, men det var kun tirsdag, så der var fire 
dage til festen. Albert Abe kunne næsten ikke vente og han havde 
spurgt sin menneske-mor 100 gange, om hvor længe der var til lørdag.

- skriv 100 over hele ryggen med pegefingeren 

Da det endelig blev lørdag, vågnede Albert meget tidligt og kunne slet 
ikke vente, til de skulle afsted. Han løb ind i soveværelset, satte af på de 
stærke ben og landede lige på maven af sin menneske-far, som vågnede 
med et hvin.

- lav et stort hop med begge hænder
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Da familien var kommet i tøjet og det var tid til at komme afsted til 
juletræsfesten, så stod Albert allerede klar ved døren og hoppede af 
spænding.

- lav små hop med fingerspidserne

Da de ankom til festen, var der allerede gang i musikken og dansen 
omkring juletræet. Albert hev fat i sin menneske-mor og trak hende 
med ned til rundkredsen af glade mennesker, som dansede om 
juletræet.

- tegn med hænderne rundkredsen som danser om juletræet

Albert kunne slet ikke stoppe, og han blev ved med at danse indtil 
musikken sluttede for at give plads til konkurrencer. Albert elskede 
også konkurrencer, især hvis man skulle kravle op i noget. De første 
konkurrencer var noget med at flette stjerner, som Albert ikke var så 
god til.

- med flade hænder tegnes en julestjerne

Men så blev næste konkurrence kaldt ud i højtalerne… “klatre i juletræ 
konkurrence”. Hvem kunne hurtigst kravle op i toppen af et juletræ.
Albert vandt selvfølgelig og præmien var en stor kasse clementiner, som 
små aber elsker næsten lige så meget som bananer.

- brug fingerspidserne til at kravle op i et træ.  Alle fingerspidserne 
trykkes let ned og kravler opad

Så var juletræsfesten slut og hele familien sad i bilen på vej hjem. Albert 
var træt, men meget glad. Han sad og tænkte på alle de smukke pakker, 
der lå hjemme under deres juletræ og hvad hans familie havde købt til 
ham.

- tegn julepakker i forskellig størrelser med fingerspidserne
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Det var dagen før 1. december. Victoria sad i klassen og dagdrømte 
sig langt væk i juledrømme. Hun elskede julen, allermest hyggen med 
familien, men også gaverne og især at bage kager med sin mor. Især 
de store runde vanilliekranse.

- tegn med fingrene runde vanillekranse på hele ryggen

”Victoria, Victoria, Victoria”... hørte hun i det fjerne og blev med et hevet 
ud af drømmene. Det var Stine, hendes søde dansklærer, som stod foran 
hende og prøvede at få kontakt. Hvor er du henne, spurgte hun med et 
stort smil. Du skal trække en nisseven til vores julehygge. 

- tegn en spiral som når man bliver trukket ud af drømme

Klassen havde aftalt, at de igen i år skulle prøve at være nissevenner 
for hinanden, selv om det var gået grueligt galt sidste år. Her havde 
drengene misforstået, at man kun måtte drille lidt, og de havde lavet så 
mange ulykker, at Stine og skolelederen havde måtte stoppe legen.

- lav stoptegn med begge hænder (hænderne hviler tungt på ryggen)

Andreas, som havde været hendes nisseven, havde været en af de 
værste. Han havde fyldt hendes taske med flere kilo ris, som var endt 
på gulvet i hele klassen. Andreas måtte feje alt op, og de sidste riskorn, 
som kosten ikke kunne klare, dem måtte han pille op med fingrene.

- med tommel -og pegefinger nibbes der på ryggen

Han havde også taget hendes sko og kastet dem op på et højt skab, 
så hun slet ikke kunne finde dem. Hun måtte have hjælp af deres 
serviceleder med en lang stige og det havde taget flere timer.

- med flade hænder køres op af ryggen, som et kast opad
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Det værste var, da drengene var fulgte efter hende ind på pigetoilettet, 
havde slukket lyset og kastet vand på hende, mens hun sad på toilettet. 
Hun var blevet så forskrækket, at hun var gledet ned af toiletbrættet og 
havde slået sin bare numse i gulvet og havde rodet rundt i alt vandet.

- med flad hånd laves en spiral, som om man roder rundt

Victoria var blevet meget ked af det og havde grædt meget. Stine havde 
trøstet hende og lånt hende noget af sit eget idrætstøj, hun havde på 
i skolen. Alle drengene var røget på kontoret og havde fået ballade af 
skolelederen. Der var også blevet skrevet hjem. 

- skriv en hilsen til de frække drenges forældre

Victoria var ikke helt tryg ved, at de igen skulle være nissevenner for 
hinanden. Men havde valgt at prøve igen, fordi de havde aftalt, at man 
kun måtte gøre søde ting ved hinanden. Hun håbede, at alle denne gang 
overholdt aftalen, for ellers ville drillenisserne få nogle karatehug.

- lav karatehug med håndkanten... forsigtigt, for det skal være dejligt

Den 1. december kom Victoria i skole og hendes nisseven havde pyntet 
hendes bord med en masse flotte hjerter og lagt små chokolader i 
hendes bogkasse.

- tegn flotte hjerter - gerne julehjerter

Resten af december var fortsat på samme måde, og hun var sikker på, at 
hun havde fået den bedste nisseven i verden. Hun var glad for, at hun ikke 
havde sagt nej til legen, selv om hun havde været rystende nervøs.

- med flade hænder rystes/dirres der over hele ryggen
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Det var blevet den 1. december og Mikkel sad i en kristendomstime, hvor 
de hørte om Jesu fødsel og stjernen som de vise mænd skulle følge. 

- tegn en stjerne 

Mikkel elskede den historie, men havde i år svært ved at følge med. 
Tankerne kørte rundt i hovedet på ham og han glemte helt at høre efter.

- tegn tankerne som kører rundt 

Han tænkte på, hvad der skulle ske, når han kom hjem. Var der en 
gavekalender til ham eller var man blevet for gammel, når man var 10, 
snart 11 år? 

- skriv 10 eller 11-taller over det hele

Det havde altid været en af deres traditioner i familien, at både han og 
hans søster fik en flot gavekalender med 24 gaver. Men i år havde hans 
forældre slet ikke sagt noget.

- tegn en flot gave med en sløjfe på

Han blev trukket ud af tankerne af lærerens stemme, som fortalte, at de 
skulle skrive et brev til julemanden med deres ønsker og forklaring på, 
hvorfor de havde fortjent at få ønskerne opfyldt.

- skriv et brev (tegn små bølger som skrift)
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Mikkel kunne godt lide opgaven, for han havde en masse ønsker, og han 
mente også, at han kunne være sin opførsel bekendt det sidste år.
Forrige år havde det ikke været så godt, fordi han havde lavet en masse 
ballade og gjort andre kede af det. Men det havde han tænkt meget over, 
skulle forandres.

- med flad hånd laves en hurtig rund spiralbevægelse, som ved en 
forvandling

Mikkel var først lige kommet i gang, da klokken ringede og de havde fri. 
Mikkel skyndte sig at pakke tasken, sætte stolen op og mens han løb ud 
af klassen råbte han - ses!

- løb hen over ryggen med fingerspidserne

Mikkel løb ned til sin cyklen i cykelstativet, låste den op og løb med cyklen 
hen af stien, mens han prøvede at få benet over stangen. Endelig kom 
det over, og nu trådte han så hurtigt i pedalerne, at hjulene spandt rundt i 
meget hurtigt tempo og han fløj afsted.

- lav cirkler rundt på ryggen

Mikkel var hjemme på fire minutter, og cyklen blev smidt på græsset 
foran huset. Han spænede ind af hoveddøren og op af trappen til sit 
værelse for at se om der hang en gavekalender på hans værelse.

- tegn en trappe med flad hånd

Mikkel kunne først ikke se den, men pludselig hang den der. Den samme 
flotte trygge gavekalender, som han altid havde haft - og den var 
fyldt med gaver. Han skyndte sig at trække den gave af, som hang ved 
nummer 1. Det ville bare blive en super jul igen i år, tænkte han.

- træk med flade hænder ned over ryggen

6

10

9

8

7



IDEKASSEN GRATIS JULE-MASSAGEHISTORIER

www.idekassen.dk

© Idekassen ApS

Tangloppen Tage
møder julemanden

Tangloppen Tage møder julemanden    |    side 14



IDEKASSEN GRATIS JULE-MASSAGEHISTORIER

www.idekassen.dk

© Idekassen ApS

Tangloppen Tage møder julemanden

Tangloppen Tage møder julemanden    |    side 15

Det var blevet vinter og det var koldt. Men heldigvis var det stadig ikke 
så koldt, at søen som Tangloppen Tage boede i, var frosset til is.
Der var masser af små plantestykker i vandet, som han kunne spise.

- med fingerspidserne prikkes overalt på ryggen som små 
plantestykker

Tage var ikke glad for at fryse, så han havde lavet en smart jakke af 
tang, som kunne holde ham varm. Han svømmede også meget rundt for 
at holde varmen, og for sjov svømmede han rundt mellem alle sten på 
bunden af søen.

- med flade hænder køres der rundt på ryggen
 

Tage havde svømmet hele dagen, så han var blevet sulten. Han 
kiggede rundt for at finde noget mad og fik øje på en masse små lækre 
plantestykker i vandoverfladen. Han svømmede derop og begyndte at 
spise ved at fange de små plantestykker med sine forben. 

- tommel- og pegefinger åbner og lukker sig, som om de samler 
plantestykker op.

Tage var så optaget af at spise, at han ikke så det mærkelige lys med det 
samme. Det var en hvid rund kugle, som lyste lige så kraftigt op som 
solen på en sommerdag.

- tegn en stor sol med flad hånd

Til sidst var lyset så skarpt, at det skar ham i øjnene. Tage slap maden 
og svømmede op til overfladen. Han var lidt bange, men også nysgerrig 
for at se hvad det var. Da Tage kom fri af vandet, kunne han se, at 
lyskuglen sad fast på en underlig stor ting, med fire store mærkelige dyr 
foran.

- med flade hænder svømmes der meget stille op til overfladen.
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Dyrene sagde mærkelige lyde, men de så ikke så farlige ud. Tage svømmede 
lidt nærmere, men kunne ikke se så godt pga. det skarpe lys og bølgerne 
som kastede ham op og ned.

- stryg med flade hænder op og ned som bølger

Men pludselig kunne han se en mand med et stort hvidt skæg og en rød 
jakke komme hen imod ham. Skulle han dykke eller vente og se hvad der 
ville ske? Tage samlede mod til sig og blev liggende, selv om hans lille krop 
rystede voldsomt.

- med flade hænder dirres der over hele ryggen.

Hvem er du, spurgte den store mand med dyb stemme. Tage svarede, 
at han var en Tangloppe og hed Tage. Tage undrede sig over, at manden 
forstod, hvad han sagde, for det havde han aldrig oplevet før. Den store 
mand begyndte at grine, mens han slog sig på den tykke mave.

- med flade hænder klappes der på ryggen

Manden fortalte, at han hed julemanden og at den mærkelige ting, var hans 
slæde og de store dyr var rensdyr. Julemanden kiggede på Tage og sagde, at 
når han nu havde været så modig, så ville han gerne give ham en gave.

- tegn en gave med pegefingeren

Tage tænkte længe, og bad så om en lækker halvrådden fisk, han kunne 
spise de næste uger. Julemanden sagde, at den ville ligge klar på bunden, 
ved hans hus. Som en lille ekstra gave ville vandet ved Tagè s hus være 
lækkert varmt hele vinteren. Tage sagde tak og farvel til julemanden og 
skyndte sig hjem til hans gaver.

- tegn en fisk med pegefingeren
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