
JULESTUEN 2022 og 2023? 
 

For godt en måned siden havde vi travlt. Det blev syet, kogt, bagt, syltet, 
fremstillet dekorationer, indhentet gevinster, fundet frem fra gemmerne og 
stillet op. 

Den 26. november om morgenen blev det allersidste gjort klar – og kl. lidt i 10 
spillede Spejderorkestret på Kastaniehøjs P-plads og gæster begyndte at 
komme. Inde i salen sad Vita ved klaveret og sørgede for, at julestemningen fik 
et nøk opad hos de fleste. Gæsterne, som der var mange af, gik rundt og fyldte 
i kurvene, nogle sad ved bordene og nød en kop kaffe og måske udså de sig 
lidt mere, de havde lyst til at købe. Udenfor spredte duften sig af nybagte 
vafler – og dem blev der fortærret mange af. I troplokalet blev der købt lodder 
og lykkehjulet drejede mens børn og voksne sad ved aktivitetsbordet og 
hyggede sig.Kl. 13.30 havde vi besøg af Hedensted Kirkes mini- og spirekor. 
De sang både for os og med os. Og for alle de gæster de havde taget med

Stor TAK til alle der har bidraget med et eller andet til julestuen, hvad enten 
det er ting til tombolaen, arbejdet med kreative ting, dekorationer, 
småkager,syltet,  opsætning, oprydning elle noget helt andet.

 

Regnskabet for julestuen er gjort op. Og det giver et pænt overskud til deling 
mellem De grønne pigespejdere og KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning. 
Vedlagt er der en oversigt over julestuens omsætning/overskud gennem de 
sidste år. 

 

At forberede og arrangere en julestue som vores, kræver meget arbejde og tid, 
og det giver grobund for mange overvejelser, så derfor inviterer vi dig til møde

Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 19 på 
Kastaniehøj. 

 

Vi skal se lidt tilbage på Julestuen 2022 – men vi skal, som det vigtigste se 
frem mod Julestuen 2023. Skal vi have julestue fremover, i hvilket omfang, 
hvem vil være med, både til forberedelserne i løbet af året, til selve julestuen 
o.s.v. Skal udvalgsfordelingen være anderledes? En mulighed kunne være, ati 
der skal være flere i det koordinerende udvalg, da rigtig mange opgaver er 
kommet til at ligge der.

 

Så hvis du har bare den mindste interesse i, at julestuen skal blive en realitet 



fremover, vil vi opfordre dig til at deltage i mødet. Vi har brug for alle tanker 
og ideer.

Har du ikke mulighed for at deltage i evalueringsmødet, må du meget gerne 
sende en mail eller ringe til en af os fra udvalget. 

 

Med venlig hilsen

’Det koordinerende udvalg for Julestuen på Kastaniehøj’

 

Karen Degn: tlf. 21 72 15 12  karen.degn@hotmail.com 
Annette Helbech: Tlf.29 93 67 13  annette.helbech@outlook.dk
Anne-Mette Svendsen: tlf. 25 33 82 50  anne.0710@hotmail.com
Inger Møller Nielsen: Tlf. 23 45 04 59  horlyck@hafnet.dk


