JULEDEKORATIONARRANGEMENT
MED KALENDERLYS
– inviter til krea-aften/dag
og sæt fokus på årets
kalenderlys med 25 dage.

JULEDEKORATION-ARRANGEMENT
KORT FORTALT
Butikken inviteret til dag/aften juledekorations-arrangement, hvor alle der
ønsker at deltage, bidrager med dekorationspynt til fællesbordet. Butikken sørger
for gran, ler og paptallerkener samt kaffe, te, saftevand og lidt julekager. Til arrangementet vil det være fint, såfremt deltagerne kan få mulighed for at købe årets kalenderlys til 35 kr. (normalpris). Dette arrangement har således både til hensigt at få de
lokale til at ”få øjnene op for vores kalenderlys med 25 dage” og til hensigt at samle
folk om en hyggelig jule-aktivitet, hvor alle kan være med, og hvor alle bidrager til
fællesskabet (via fællesbordet med dekorationspynt alle frit kan tage fra).
BUTIKKENS ROLLE OG JERES ROLLE
Opgaver:
• Bestyrelsen tager initiativ og samler evt. en lille gruppe, der vil stå i spidsen for
arrangementet.
• Sammen med butikken aftales det, hvor 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 ler,
gran og paptallerkener I skal have klar.
• I samarbejde med uddeler/VHC aftaler I økonomien omkring arrangementet. Skal
der være deltagerbetaling? Eller hvordan finansierer I arrangementet (brug evt.
midler fra bestyrelsens aktivitetsbeløb)?
HVAD SKAL VÆRE KLARGJORT TIL DAGEN –
hvad søger I for og hvad skal
deltagerne selv have med?

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

• Borde og stole
• Kaffe, te, vand, pebernødder og brunkager
• Bord hvor man kan købe ”årets kalenderlys
med 25 dage” (hvis dette er muligt)
• Ler, gran, paptallerkener
• Grensakse
• Print-selv-skilte med info om årets
kalenderlys med 25 dage
• Kaffe, te, saftevand og kager

• Print-selv-skilte med info årets
kalenderlys og donationen (sæt det
gerne på bordene, så det tydeliggøres
overfor de deltagende gæster).
• QuickCoop skabelon med info
omkring arrangementet
• Word-skabelon – skriftlig invitation

