Arbejdsdokument for Byens Juletræ





Jens, Hagestedvej plejer at have styr på indkøb, fældning og transport af juletræet. Han bør spørges igen i år
Jens låner lift hos Maler-Steen; husk vingave
Aftale om ophængning af lyskæder med Niels Ribjerg og Jens, hente kæder, kabeltromle og strips i hallen,
medbringe spade for nedgravning af ledning og forplejning til ”drengene”



Plakatophængning og banner på hegn på Ankers Mark






Indkøbe 18-20 liter kakaomælk i Brugsen på debetkort
Aftale lån og afhentning af termokander på skolen
Finde passende antal ”varmere” og aflevere kander/kakao
Aflevering af rengjorte termokander på skolen søndag/mandag





Aftale småkagebagning med husgerningslærer på skolen Anne-Marie (Rie) riedennis@waoomail.dk
Hun indkøber ingredienser på Laugets konto
Aftale afhentning af småkagerne (evt. udlån af kagedåser)



Hente ca. 200 stribede krus og affaldssæk i hallen



Hvis musik ønskes, kan fgl. kontaktes:
- Michael, Holbæk Garden, via Ida Beck Jonassen, tlf 61 85 91 37
- Henry, Gislinge, Savspiller og sang 27 23 97 11 (evt. lån af termokander)
- Jens, Trønninge ,Trompet 22 27 88 33
- Lasse, Gislinge, Harmonika 51 19 62 51
God idé med en forsanger
Indkøb af vingaver som tak for musik i Brugsen på debetkort
Sørge for tryk af ca. 50 stk. sangblad på skolen,
Aftal med Lotte Bohn lobo@holb.dk, sangene skal evt. afhentes på Svinninge Skole, hvis ikke ”fjerntryk” til
Gislinge Skole (Lotte trykker ”print” på pc i Svinninge og printeren i Gislinge udskriver……)






Hvis taler: aftale tidspunkt med vedkommende og indkøb af vingave




Fakler, knæklys eller flagermuslamper til optoget (ikke fakler, dårligt i blæsevejr)
Hvis fakler, benyt bålfad til tænding – husk nok optændingsblokke og tændstikker
For læ benyt indgang til forsamlingshuset



Hestevogn til julemanden:
Det er gennem Jack Meréns, tlf. 30860320 eller 30863969 - koster 2500 kr.
Han var her til markedet også. Da han ikke selv har tid her til jul har han sørget for at sende Britt Bendixen fra
Hørve, tlf. 24272956.



Startidspunkt for juletræstænding: Bedre med start fra Forsamlingshuset kl 16 (tidl. Kl. 15:30), både
aht mørke og efterfølgende spisning i Forsamlingshuset.

