Inspiration til jul i butikken
Husk at ansøge ’aktivitetspuljen’!
Ansøgninger til julearrangementer, modtaget
senest d.1. december, besvares efter 1-2
hverdage.
Ansøg her Coopforum/aktivitetspuljen
’Kaffe med twist og med smag af jul'
Kaffe fra African Coffee Roasters er jo meget mere end almindelig god kaffe. Og i den søde juletid
kan I invitere på ’kaffe med twist og med smag af jul’. Frederik, vores barista, giver tips og tricks
til juledrikke, og hvordan de serveres til julens fester eller når man sidder rundt om træet og skal
varme sig. Opskrifter med- og uden alkohol.
Arbejdsfordelingen er at butikken og bestyrelsen sørger for invitationer og borddækning – så
kommer Frederik med sit julehumør og ingredienserne til et hyggeligt julearrangement i butikken.
Lyt med når Frederik ganske kort fortæller om ideen bag arrangementet.
Book et julekaffe-event - og få fat i ingrediensliste og opskriftssamling
Læs mere her: https://coopforum.dk/lokalt-engagement/kaffe-med-omtanke/

Book et konfektværksted til julens hygge
Inviter familier med til julekonfekt og lad dem opdage nye farver, former og smage.
Der rullers, dyppes og smeltes frem til superlækkert juleguf. Konfekt fremstilles af sunde
økologiske råvarer, hvor der er skruet ned for sukkeret og op for velsmagen. Foregår let ved et
par borde i butikken.
Læs mere her: https://coopforum.dk/lokalt-engagement/smagsoplevelser-for-store-og-smaavleela-jung/
Kreativt Juleværksted
Giv børnene en ekstra god oplevelse i jeres butik, når de inviteres til kreativ julehygge. Et par
borde i butikken, julemusik bliver der klippet og klistret derudaf. Men det er ikke helt traditionelle
julekreationer, der laves. Blandt andet arbejdes der med kreative genbrugsmaterialer, og ting man
kan finde i hjemmet, selvfølgelig drysset med en masse glimmer og god julestemning.
Læs mere her: https://coopforum.dk/lokalt-engagement/kreativitet-med-raavarer-og-produkter/

Inviter på nytårsforsæt med travesko på (kan arrangeres i det nye år, på bagkant af julemaden)
Her er alle velkomne til at deltage. Alle aldersgrupper kan være med, og turen er også egnet til
kørestolsbrugere og barnevogne. Tempoet sættes af Heidi Møller og der holdes passende pauser,
for at få 'halen' med i mål. Gåture 'smitter' - og I får sikkert lyst til flere gåture. Når I først har gået
en gang, så kan I nemlig selv de næste.
Læs mere her: https://coopforum.dk/lokalt-engagement/bevaeg-medlemmerne-med-gaature/

