
Jule kom til Borgernes Hus 
Julen kom til Borgernes Hus, i weekenden den 30. november og 1. december. I denne weekend 
afholdte Borgernes Hus julemarked. 

 

Da vores afdeling, jo holder deres møder i Borgernes Hus, havde arbejdsgruppen valgt at vi skulle 
deltage med vores egen bod. 

 

Derfor blev der lørdag morgen pyntet en lille bod med øl, julekager og informations materiale. 
Ideen var så at markedsgæster kunne komme forbi og hører om vores velsmagende forening. Når 
de nu kom for at høre lidt om foreningen gav vi selvfølgelig en smagsprøve. 

 

Klokken 10 åbnede dørene, så for gæsterne. Vi stod spændt klar og kikke på om der overhoved 
var nogle der ville komme forbi vores bod. Der gik ikke lang tid før at de første gæster kom forbi 

og fik lidt information om foreningen. 

 
Lørdagen gik stille og roligt med, mange mennesker der kom forbi og spurgte til foreningen. 
Vi kunne høre at der er stor interesse for øl, som bare ikke er den sædvanlige ned fra 
supermarked. Hvilke jo er rigtig glædeligt for vores forening. Vi lokkede jo folk til at melde sig ind 
med det sammen. Hvilke 4 mennesker gjorde. Samtidigt var der rigtig mange der ville overveje at 
give et medlemsskab i julegave. 

 
Så status lørdag aften var at det havde været en rigtig super dag, med 4 indmeldelser, og rigtig 
mange der ville tænke over at få det gjort. 

 
Søndag var så lidt af en kontras til lørdagen. Konceptet var det samme, men antallet af gæster 
manglede virkelig meget. 
Det betød også at dagen blev rigtig lang for de frivillige der hjalp til om søndagen. Udbyttet af dag 

var heller ikke noget at skrive hjem om denne dag. 

Selvfølgelig var der nogle få forbi og hører om foreningen og de fik også en lang og gode forklaring 
på hvad vi er for en størrelse, men der var ikke rigtig det store udbytte af det denne dag. 

 

På den måde kunne vi søndag klokken 16 gøre status på dette års markedsførings aktivitet. 
Det var sådan se en succes, med 4 indmeldelser. Men samtidigt var der primært arbejdsgruppen 
der drev arrangementer, og det var rigtig mange timer at bruge på det. 

Så stilles spørgsmålet om vi skal deltage næste år? Og ja det er et godt spørgsmål, men en ting 
der skal være på plads er at flere medlemmer skal bakke op om arrangementet hvis vi skal 
deltage igen. 

  

Julemarked giver PR i Gladsaxe Bladet 



 

Da vi deltog i julemarked i Borgernes Hus, kom lokal pressen forbi og tog nogle billeder af 

os. 

Gladsaxe Bladet, har så valgt at lave denne lille artikel om os. 

Vi takker dem der var forbi og hjalp os til julemarked. 

Stemnings billeder 
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