JULEKLIP
– afhold et hyggeligt
fællesskabsskabende
arrangement

JULEKLIP
KORT FORTALT
Butik og bestyrelse tager initiativ til et juleklip arrangement, som styrker fællesskabet
i nærområdet og profilerer butikken, som værende en butik, der tager ansvar for at
samle borgerne og værne om fællesskabet.
Fællesskab bygger på
Coops grundfortælling
om, at vi sammen kan
mere. Det er vi stolte af
og det vil vi gerne
opfordre aktivt til og
værne om.

Non profit aktivitet.
I samarbejde med
butikken aftales det, hvor
mange der kan inviteres
og hvad butikken stiller til
rådighed (læs mere under
”butikken rolle”).

Sammen skaber I et
hyggeligt arrangement,
hvor deltagerne mødes,
får snakket og får
julehygget.

BUTIKKENS ROLLE OG JERES ROLLE
Opgaver:
• Du/I tager initiativ og samler en lille gruppe, der vil stå i spidsen for juleklip sammen
med butikken.
• Sammen med butikken aftales det, hvor og hvornår arrangementet skal finde sted –
og hvor mange der er plads/råd til.
• Invitationen foregår på to måder (for at opnå lidt spredning på alder, køn etc.):
1) X-antal borgere modtager en skriftlig invitation (I eller uddeler vælger hvem) som
giver disse personer mulighed for at tilmelde sig i butikken (først til mølle). Print selv
denne invitation – word-skabelon er udarbejdet.
2) Via QC inviterer I eller butikken til arrangementet (først til mølle) – her er det
vigtigt, at i skriver hvor mange der er plads til.
• I samarbejde med uddeler/VHC aftaler I økonomien omkring arrangementet.
Skal der være deltagerbetaling? Eller hvordan finansierer I arrangementet?

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
• Gerne lidt hygge-belysning (stearinlys)
• Sakse
• Limstifter
• Tegne-redskaber
• Linealer
• Jule-klippepapir/glanspapir (i så mange
fine farver som muligt)
• Materiale til at flette en julestjerne
• Skabeloner til at lave julehjerter og
kræmmerhuse

• A5 flyer/invitation (printes i butikken)
– først til mølle princip – maks antal
gæster defineres.
• QC skabelon – invitation
• Print-selv-skilt med info omkring
vores kalenderlys-donation

