
Jul i juni er en indsamlingsaktivitet for børne/
junior/teen-klubben, LMU eller for hele menig-
heden. 

Jul i juni er en sjov og  anderledes sommer-af-
slutningsfest.

Det skal være en julefest, hvor man køber en 
indgangsbillet for at deltage. Hele overskuddet 
går direkte til projekt Julehjælp.
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Jul i juni - sommerafslutning 
med flæskesteg og risalamande

Team-planlægningsgruppe
Hvis I vælger at afslutte semesteret forår 2022 
sammen med alle de andre grupper, vil det være 
en god ide at lave et lille team i god tid inden 
dagen til at planlægge. 

I har brug for at vide:
1. Hvornår og hvor skal det være?

2. Hvad skal det koste?

3. Hvad skal vi spise?

4. Hvad skal der ske i løbet af arrangementet?

5. Hvem gør hvad?
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Her kommer lidt inspiration til punkterne 
1. Lad det være den dag, evt. søndag, hvor I 

kan samle flest mennesker inden sommer-
ferien. Hold det i jeres missionshus/kirke. 

2. Det kan fx koste 100 kr. pr. person.

3. Flæskestegen kan, nu det er sommer, laves 
på grillen. Desuden: kartofler og rødkål 
(kan I ikke få rødkål, kan I nok få rød spids-
kål) som også kan få et sommerlook. Des-
uden skal I selvfølgelig have risalamande. 
Husk mandel og gave.

4. Da det er et ”juleaften-look a like” arran-
gement, til fordel for andre der trænger til 
en gave, vil det være oplagt, at I skal have 
en andagt, der handler om, at Jesus er den 
største gave til jorden.
I kan sælge lodsedler til julekurv, også med 
henblik på indsamlingen.

I kan have juletræ, som I synger julesalmer 
omkring.

I kan have quiz, pakkeleg, auktion, lykke-
poser mm. for at samle yderligere ind.

I kan have krybbespil for at dele det glæde-
lige budskab.

I kan også sørge for at have MobilePay nr. 
til indsamlingen synlig ved bordene.

 5. Dette punkt er nok det vigtigste af dem alle. 
Sørg for i god tid, at aftale hvem der kan og 
vil hvad. 

 Glem ikke invitationer til alle - også foræl-
drene - i god tid.

 
Måske er det oplagt, at børneklubben står 
for krybbespil og lodsedler. Junior for 
konkurrencer og andagt. LMU’erne for 
madlavning og pyntning. Hovedkredsen for 
øvrige indsamlingsaktiviteter. Men det er 
jer der ved bedst. 

Ønsker jer en rigtig dejlig julefest i juni!


