Årets store, magiske julefilm for hele familien
Tror du på nisser? De findes, og de viser sig kun i denne særlige juletid. Hugo og resten
af Familien Jul er tilbage i endnu en eventyrlig fortælling om nisser, magi og alt, hvad der
hører julen til. I denne fortælling tager Hugo og hans familie på juleferie på et gammelt
hotel på Fyn. Her opdager han, at der bor nisser. Hugo møder en nissepige, der ikke kan

komme hjem til nissernes land, for hun har aldrig lært magi. Spørgsmålet er, om Hugo
lader sig overtale til endnu et nisseeventyr, eller om han er blevet for stor…

Formålet med dette idékatalog er at inspirere jer til, hvordan man skaber ægte
julestemning ved at lave aktiviteter samt dekorationer på Familien Jul manér.

Idéer til aktiviteter
Mulighed for at børnene kan få taget billeder med julemanden
Gratis popcorn, eller andet, til de børn der kommer med nissehue på
Klippe-klistre med papudskæringer i juletema
Sæt tuden på Rudolf leg, hvor der evt. er præmier på højkant

Et juletræ, hvor man kan hænge sin pynt på, som man laver på stedet.
Få rensdyrene til at flyve – leg. Rensdyrenes magi er forsvundet, få børnene til at finde den frem.
Dekorere dit eget honningkagehus

Idéer til aktiviteter - fortsat
Lav borde med vores Familien Jul aktivitetsark. Find dem her. Husk at sæt tegneudstyr og sakse frem.
Lav Familien Jul skattejagt i biografen. Gem fx små kravlenisser rundt i biografen, som børnene skal
finde. Hvis de kan finde alle sammen, vinder de en popcorn.
Pynt dine egne honningkager eller andre småkager

Pakkeleg
Lav julemandens hjælpere af toiletruller, maling og farvet pap
Lav julepynt/guirlander ud af popcorn. Se guide til det her.

Idéer til dekoration
Skab stemning med falske snebunker – gerne omkring vores Familien Jul og Nissehotellet
plakat
Et juletræ – evt. med pynt, som man kan lave i biografen
Lav en opstilling med julemandens kane og rensdyr, som man kan tage billeder foran.
Hav julemusik i baggrunden
En falsk pejs med julesokker ovenover
En masse julelys og andre hyggelige stemningsgivende lyskilder
Et nisselandskab

At pynte kager
eller et
honningkagehus
går rent ind i
børnefamiliernes
julehjerter

En falsk pejs giver
en utrolig fantastisk
og hyggelig
julestemning

En julemand til jul er
jo nærmest
obligatorisk. Og
julemanden er altid et
hit blandt børn

Lav julemandens
hjælpere af
toiletruller, maling
og farvet pap

