
   Julestuen på Kastaniehøj 
      Lørdag d.26. november 2022 
 
På stormødet i januar ang. Julestuens fremtid, kom der flere gode ideer  
til nye tiltag, og nu er det på tide, at få styr på, hvem der vil stå for det. 
 
1. Ansøgning om produktsponsorater 
F.eks. sukker, æbleskiver, gran, stearinlys, kreative materialer, glas til marmelade mm. 
 
2. Udendørs aktivitet for børn 
F.eks. flødebollekastemaskine, bål og snobrød, eller noget helt tredje, kun fantasien  
sætter grænser 
 
3. Byg-selv-aktivitet på dagen  
F.eks. fuglehuse  
 
4. Genbrugs-hjørne  
F.eks. salg af legetøj mm  

 
Ud over de nye tiltag, er der også tidligere tiltag, der kræver at nogen vil stå for det. 
 
5. Vaffelbageri  
 
6. Brændte mandler  
 
7. Café og bespisning i samarbejde med  Lisbeth Damsbo 
F.eks. planlægning og indkøb til salg i caféen samt mad til medarbejdere 
 
8. Tombola i samarbejde med De grønne pigespejdere 
F.eks. hjælpe med at indsamle gevinster 
 
9. Småkager 
F.eks. lave småkagedej (vaniljekranse, finskbrød, pebernødder) - så kan pigespejderne bage småkagerne. 
Færdigbagte småkager er også velkomne. 

 
Vi har også brug for nogle materialer f.eks. til  

’Kreativ dag’ lørdag d. 29. oktober 
Grene – 5 cm og 8-10 cm i diameter, savet i 2 cm eller 4 cm tykkelse - til at lime kogler på 
Tyndere grene som kan stå - laves til nisser 
Bark stykker – laves til juletræer 
 
Syltning 
Rødbeder, græskar, asier, bær og frugt til gelé og marmelade, krydderurtesalt mm 
Enten som råvarer - eller hvis du vil sylte, er det selvfølgelig en stor hjælp. 
 
Dekorationer 
Forskelligt grønt og grene, troldhassel, blød ene, frøstande og meget andet. 
Det skal være så friskt som muligt, så kom med det i uge 46. 
 

Synes du at noget af dette skal være en del af ’Julestuen på Kastaniehøj’ i år 
Vil du stå for noget af det, hjælpe til eller er du blot nysgerrig og vil vide mere, så tøv ikke med at 
kontakte en af os i ’Det koordinerende udvalg for Julestuen på Kastaniehøj’  
 

Inger Møller Nielsen             Karen Degn   Annette Helbech  
horlyck@hafnet.dk            karen.degn@hotmail.com  annette.helbech@outlook.dk 
Tlf.    23 45 04 59            Tlf.    21 72 15 12  Tlf.    29 93 67 13 
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