
 

 Indtægterne fra  årets julemarked går til FDFs missionsprojekt 

2015/18 – Minglabar Myanmar. Projektets mål er bl.a.  

 

- At arbejde sammen med organisationer i Myanmar for at 

styrke unges engagement i samfundet.  

- At indrette et ’frivillighedshus’ hvor unge og andre frivillige kan 

få hjælp til at udvikle ideer og projekter til at forbedre 

lokalsamfundet.  

- At samle penge ind til træning, materialer mm., der skal 

muliggøre fuldførelsen af projekter.  

 

 

 

 

 

 

 

9. december 2018 



 
HURRA - Nu er det igen tid til det årlige julemarked. 
Alle tumlinge, pilte, væbnere og seniorvæbnere mødes kl. 9.30 i festsalen 
på Toftevangskolen og fordeler sig hurtigt ud i alle de spændende 
værksteder, hvor der skal laves ting, som vi kan sælge på julemarkedet. 
 
I værkstederne vil der være mulighed for at lave julepynt, legetøj, 
spiselige ting, juledekorationer og andre julegaver. 
Forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede indbydes 
til at møde os i Birkerød Kirke kl. 15.00 og bagefter gå 
med tilbage til Festsalen på Toftevangsskolen, hvor Julemarkedet 
åbner. 
Igen i år bliver der Luciaoptog i Birkerød Kirke, hvis du vil 
deltage, må du gerne have en hvid bluse med! 
 

                                                                          

 

Program: 
9.30 Vi mødes i festsalen og værkstederne åbner 
11.30 Frokost 
12.30 Værkstederne fortsætter 
14.30 Afgang til Birkerød Kirke 
15.00 Vi mødes med forældre, bedsteforældre og mange andre i Birkerød 
Kirke til “Børnene synger julen ind” 
16.00 Julemarkedet åbner i festsalen på Toftevangskolen, hvor der også 
vil være salg af kaffe/te/saft og vafler/kage. 
Kredsbutikken vil være åben for salg af 55 Nord varer 
17.00 Julemarkedet slutter 

 

Pris for deltagelse hele dagen: 40 kr. 
Tilmelding: senest 5. december til din leder (gerne før) 
sammen med 40 kr. eller Mobilpay 26219115 (husk barnets 

navn) 

                                        

Friske forældre se her! 
Traditionen tro skal der laves pizza i skolekøkkenet til frokost på 

julemarkedsdagen! Vi vil gerne have nogle forældre til at hjælpe os med dette, så 

hvis I har lyst, så skriv det på tilmeldingen. Hvis der er nogen, der gerne vil hjælpe 

på værkstederne er I også meget velkommen til at skrive sig på eller ringe til Ingrid 

26219115 

Tilmelding til Julemarked, søndag, den 9. december. 

Navn:_________________________________________ 
 
Min mor/far vil gerne hjælpe med at lave mad eller i et værksted 
JA_____ NEJ____ 
 
____________________________ 
Forældreunderskrift 


