
– en god måde at 
mødes på i juletiden.

GLØGG, 
VARM KAKAO 
OG ÆBLESKIVER



KORT FORTALT
Julen handler om hygge og om samvær. Og et varmt glas gløgg, varm kakao og 
æbleskiver er en hyggelig vintertradition, rigtig mange holder af at nyde i 
fællesskab. Ved at invitere til lidt varmt at drikke og spise, i den kolde vintertid, får 
vi mulighed for at møde og tale med de med de lokale, som har tid/lyst/brug for en 
hyggelig snak. 

BUTIKKENS ROLLE OG JERES ROLLE
Opgaver:

• Bestyrelsen tager initiativ og samler en lille gruppe, der vil stå i spidsen for 
arrangementet sammen med butikken.

• Sammen med butikken aftales det, hvor (indenfor eller udenfor) og hvornår 
arrangementet skal finde sted – og hvor mange der er plads/råd til. 

• I bestemmer om I blot melder en dato ud via FB (se QC skabelon) – og så kan man 
dukke op og deltage, eller om man skal tilmelde sig jeres arrangement, for at sikre 
deltagelse og have mere kontrol med hvor meget i skal gøre klar. 

• Brug evt. midler fra bestyrelsens aktivitetsbeløb eller tal med uddeler/VHC om 
muligheder. 

HVAD SKAL VÆRE KLARGJORT TIL DAGEN –  
hvad søger I for og hvad skal  
deltagerne selv have med? 

TILGÆNGELIGE MATERIALER 
(til download, print-selv  
og FB-aktivering) 

• Ståborde, skraldespande til tallerkner og pap-krus

• Gløgg* m. rosiner og mandler, kakao, saftevand, 
æbleskiver, syltetøj og flormelis + tallerkner, 
papkrus og skeer. 

• Arrangementet kræver at I opstiller en lille 
julebod med med minimum 2 kogeplader (en  
til en stor gryde med varm kakao, og en til  
en stor gryde med varm gløgg). Derudover 
kræver det en ovn af en vis størrelse til 
æbleskiverne og eventuelt også en varmekasse 
til opvarmede æbleskiver.

• Gerne lidt hygge-belysning (stearinlys – meget 
gerne ”årets kalenderlys” med 25 dage, hvis 
butikken har lyst til at sponsorere dette). 

• For at tiltrække børnefamilierne, kan det være 
en idé at have en julemand klar – som uddeler 
pebernødder, rosiner, små chokolader, små 
slikposer eller klementiner til børnene. 

• Tag eventuelt fat i den lokale avis og få dem til at 
lave et lille skriv omkring jeres arrangement.  

*Det er vigtigt at I undersøger om I må servere 
alkohol – hvis ikke kan I tilbyde alkoholfri gløgg. 

• Print-selv-skilte med opfordring til 
køb af årets kalenderlys (kan sættes 
på ståbordene)

• QuickCoop skabelon med info 
omkring arrangementet
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