
 

 
   Julestuen på Kastaniehøj  
            Lørdag før første søndag i advent 
 
En julestue kræver mange materialer og mange hænder.  
Vi kunne godt bruge lidt hjælp.  
 
Pyntegrønt  
Har du noget i din have, der kan bruges til f.eks. kranse og dekorationer.  
Vi kan bruge forskelligt grønt og grene, troldhassel, blød ene, frøstande og meget andet.  
Det kan også være, at du kender nogen, som gerne vil forære os noget.  
Det skal helst være så friskt som muligt, og kan afleveres på Kastaniehøj bag hovedbygningen. 
Kontakt Jette Mark Pedersen - tlf. 29 84 08 89  
 
Syltning Har du tid og lyst til at koge marmelade eller syltetøj - vi har nye glas til det. 
Vi modtager ligeledes gerne rødbeder og græskar, chutney og andet.  
Hvis du ikke selv sylter, modtager vi gerne råvarer.  
Kontakt Karen Degn – tlf. 21 72 15 12  
 
Glas Vi mangler glas til rødbeder og græskar  
Kontakt  Karen Degn – tlf. 21 72 15 12  
 
Gevinster m.v.  
Har du noget ”nyt”, som kan bruges til gevinst i tombola eller børnelotteri, tager vi gerne imod.  
Måske har du tidligere vundet noget, fået noget foræret el. lign, som du tænker, at det kommer du ikke 
til at bruge. Det kan også være noget du selv har fremstillet.  
Kontakt Niels Hørlyck - tlf. 21 60 76 27 eller tag det med til Kastaniehøj en dag.  
 
Fremstilling af salgsting  
Har du lyst til at være med til at lave nisser, engle og en helt masse andre salgsting, så kom og vær med 
til ’Kreative aftner for kvinder’ https://kfum-kfuk.dk/hedensted/aktiviteter/kreativ-aften-for-kvinder/  
Kontakt  Inger Møller Nielsen – tlf. 23 45 04 59 
 
Praktisk hjælp  
Hvis du har mulighed for at give en hånd op til julestuen og/eller på dagen, har vi forskellige opgaver.  

• Hjælpe til i diverse boder på dagen, f.eks. børneaktiviteter, udeboden, café m.m.  
• Oprydning på dagen, når julestuen lukker – fra kl. 15.00  
    (godt med friske kræfter sidst på dagen).  

Kontakt Inger Møller Nielsen tlf. 23 45 04 59  
 
På forhånd tak for hjælpen  

 
Inger Møller Nielsen   Karen Degn  
mail: horlyck@hafnet.dk   mail: karen.degn@hotmail.com  
Tlf. 23 45 04 59   Tlf. 21 72 15 12 
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