10. december
I dag skulle der pyntes op i skolestuerne, alle skolebørnene måtte hver
især tage noget julepynt med, og så blev der brugt noget tid på at hænge
pynten op i vinduer og på vægge.
Det var ikke lige kønt alt sammen, men alle Askø-ungerne fandt det noget
så flot.
Skolelæreren læste en rigtig god julehistorie, den handlede om, at hvis
man gik ned i stalden juleaften kl. 24.00, så ville man kunne høre, at dyrene kunne snakke ligesom mennesker.
”Den tror jeg ikke på”, hviskede Per til Mie.
I dag efter skoletid skulle Mie over at besøge sin mormor og sin morbror
Henry på Lilleø.
Hun skulle selv gå den lange vej over Lilleø-broen, men hun havde jo prøvet det før.

Solen skinnede, da Mie var på vej over broen. Hun kunne se den gamle
gård, som Mies mormor og morbror boede på, for den lå lige ud til vandet.
Mies mormor stod ude på vejen og ventede på hende.
”Jamen, der har vi jo det dejlige barn”, sagde hun.
”Kom du med mig, jeg har tænkt mig, at vi skulle bage julekager i dag”.
Inde i køkkenet lå morbror Henry på slagbænken i køkkenet.
”Træk i den her” sagde han til Mie, og stak tommeltotten frem.
Men Mie skulle ikke nyde noget af sin morbrors prutter i dag, så hun sagde:
”Det kan du selv gøre, morbror!”. Det gjorde morbror Henry så – og slog
som sædvanlig en mægtig prut .
”Henry dog”, sagde Mies mormor og slog døren op ud til gården.
”Skulle du ikke rense under dyrene? Det passer sig vist lige for dig i
dag”.

Mie og hendes mormor bagte flere forskellige slags småkager:
Vaniljekranse, finsk brød og jødekager; de
brune kager bagte Mies mormor altid selv,
for det var svært, sagde hun.
En gang imellem stak Mies morbror Henry
hovedet ind ad vinduet og sagde. ”Giv en
kage til en sulten mand”.
Og Mie stoppede en småkage ind i munden på ham, mens hun grinede til sin sjove
morbror.

