
INVITATION TIL 
Hyggelig og traditionel juleaften

for alle i hele Slagelse Kommune
24. december 2016 kl. 18.00

FRIVILLIGE
GIV EN HÅND MED
Har du lyst til at være med  som frivillig, så er der masser af ting,  
du kan være med til.
Vi har brug for hjælpere, både før, under og efter arrangementet, til: 

Pyntning af juletræ , afhentning af donationer, borddækning,  
madlavning, servering, uddeling af gaver, opvask, oprydning  
og meget mere, som vi ikke har tænkt på endnu.

Uanset om du kan være med til små eller store ting , så har vi brug for dig.

Som frivillig indgår du i et hyggeligt fællesskab, hvor du også lærer andre 
at kende.

Du kan melde dig som frivillig, enten via vores hjemmeside, hvor du også 
kan melde dig til specifikke opgaver, eller ved at ringe til formand Jørgen 
Rasmussen 30 20 73 49 eller næstformand Anne-Kristina Timmermann 
Hansen 26 35 78 93.

www. juleaftensgruppen.dk

juleaften@juleaftensgruppen.dk
Bank: Spar Nord, 9383 - 4585201036

CVR: 36 57 27 95



 

GÆSTER
 
HVAD
Vi byder indenfor til en traditionel juleaften, 
med alt , hvad dertil hører: Julemiddag, 
juletræ, dans om juletræet, julegaver og 
julelege. Kort sagt, en god dansk hygge 
i fællesskab med andre .

HVEM 
Der er ingen grund til at sidde alene  
juleaften, når du kan hygge dig sammen 
med alle os andre.

Alle er velkommen: Familier med/uden 
børn, handicappede, enlige, unge, ældre,  
rødhårede eller skaldede og alle jer andre. 

HVOR 
Det  foregår i ”Det Røde Pakhus” i Skælskør 
fra kl. 18.00 til ca. kl. 22.00. 

Kom til festligt dækket julebord og pyntet 
juletræ.

SPONSORATER
 
HJÆLP MED DONATION 
Alle har et helt specielt  forhold til julen og 
juleaften. Det er den tid, hvor familierne 
samles omkring traditioner, god mad, gaver 
og hjertevarmt samvær. 

Derfor gør julen ekstra ondt på de menne-
sker, der, af den ene eller anden grund, ikke 
kan være sammen med den nære familie. 

Har du noget, som du mener, at vi kan bruge 
til arrangementet og gerne vil donere til os, 
så ring til os på 30 20 73 49

HVORDAN 
Vi arrangerer gratis bustransport fra hele 
Slagelse og omegn, så alle kan være med.

Tidspunkter og opsamlingssteder oplyses 
ca. en uge før juleaften. 

TILMELDING
Man kan købe billet via vores hjemmeside:     
www.juleaftensgruppen.dk

Voksne kr. 100,- og børn gratis. Det vil være 
muligt at søge friplads. 

Har du spørgsmål vedrørende tilmelding 
eller betaling,  kan du kontakte,

Formand Næstformand
Jørgen Rasmussen Anne-Kristina 
30 20 73 49 Timmermann Hansen
 26 35 78 93

VI HAR BRUG FOR
❤  Ænder, flæskestege, kartofler, grødris, 

mandler, fløde, kaffe, kage, slik,  
julegodter og frugt.

❤ Øl, vin, sodavand og saftvand.

❤  Kort sagt alt, hvad der skal til for at skabe 
en vellykket juleaften.

 
❤  Pengedonationer til julegaver m.v kan 

overføres til: 
Konto: 9383 - 458 520 1036 
Mobil Pay / Swip: 30 20 73 49

❤ ET LILLE BIDRAG GØR EN STOR FORSKEL ❤


