
 

 
 
 

Indbydelse til Julemøde 
i Miniatureforeningen ’mini’ 

 
 

Foreningens traditionsrige ”julemøde” 2022 holdes torsdag den 15. december 2022. Mødet holdes i Farum 
Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. 
 
Aftenens program: 

• Fra kl. 15.30 opstilling på salgsboderne til juleminimarkedet (for dem, der ønsker en salgsbod). 
• Kl. 17.00 – 18.00 juleminimarked, hvor du kan købe miniting. 
• Kl. 18.15 går vi til bords og formanden byder velkommen. Hvert bord udnævner en eller flere bordformænd, 

der hjælper med at rydde af efter maden. 
• Under middagen udveksles julegaver til de af medlemmerne, der deltager i medlemsgaveudvekslingen 
• Kl. 19.30 rydder vi af. 
• Kl. 19.45 serveres kaffe/te og uddeles godtepose. 
• Kl. 20.00 ca. spiller vi 7 bankospil med flotte præmier, indkøbt af bestyrelsen. 
• Kl. 21.30 starter oprydningen, og vi skal være ude af lokalet kl. 22.00. 

 
Bestyrelsen har i år besluttet at bede alle deltagere selv tage mad og drikkevarer med. De årlige godteposer sørger vi 
selvfølgeligt for. 
 
Priser: 
100 kr. for deltagelse med kaffe/te og godtepose, de bliver lige så store som de plejer til julemødet. 
 
Betalingen kan ske ved indbetaling til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 4448 konto.nr. 10145961 eller via 
Mobile Pay nr. 39727. Kontant betaling kan ske på medlemsmedlemsmøderne i oktober og november. 
Sidste frist for betaling er torsdag den 1. december 2022. 
 
Medlemsgaveudvekslingen 
Har du lyst til at deltage i medlemsgaveudvekslingen, medbringer du en gave i skala 1:12, som du enten selv har 
lavet, eller købt for ca. 100 kr. – HUSK, det skal være noget, som du selv gerne vil modtage. 
Du får så udleveret et nr. der gælder til udtrækningen. 
 
 
Salgsbord 
Ønsker du at sælge noget, kan du gratis få ½ bord til rådighed. Der er plads til 30 halve borde, som uddeles efter først 
til mølle-princippet. Kontakt Kirsten Dons Hansen på mail kirstendons@gmail.com, på tlf. 61 30 78 56. Husk at gøre 
opmærksom på det, hvis der er en bestemt person, du ønsker at dele bord med. Salgsbordene er selvfølgeligt kun til 
de medlemmer der er tilmeldt julemødet. 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 


