Julelisten 2021 – foreninger som søger ekstra
hænder i juletiden
Har du tid og overskud til at bruge juledage til at gøre noget godt for andre? Så har vi samlet en liste over foreninger,
der har brug for ekstra hænder i juledagene. Tilbuddene varierer både i omfang og målgruppe, men fælles er, at de
alle hjælper med at gøre julen til en god tid for de, som har brug for lidt ekstra julekærlighed.
Nedenfor finder du både oplysninger om opgaven samt relevante kontaktoplysninger.
Glædelig jul!
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Skt. Johannes kirken
•
•
•

•
•

24-12 kl.18 Gudstjeneste kl.16 og herefter starter programmet
Mangler 8 personer
Praktiske opgaver
o Hjælpe med madlavning, anretning og servering
o Hjælpe med hygge og samvær
o Hjælpe med oprydning
Målgruppe: udsatte, ensomme, senior, enkle familier
Kontaktperson Bjarke bjnl@km.dk eller 53 74 67 01

Skt. Pauls Kirken
-

-

24.12 fra kl.12 og resten af dagen
Praktiske opgaver
o Madlavning
o Bordopdækning
o Op-pyntning
Underholdning: toastmaster
Forudsætning: Deltagelse i planlægningsmøde 13/12 kl.16.30
Indforstået med at alle kan deltage (ikke kun hjemløse)

-

Kontakt Martin: 22 34 78 32

Studentermenigheden i Aarhus
-

-

24.12.2021 fra kl.15-24
Frivillige og medlemmer er flydende men alle er velkomne
o Program med gløgg
o Pynte juletræ
o Spise traditionelt dansk middag
o Danse om juletræ evt. andre traditioner fra andre lande og kultur
Deltag og tilmeld på facebook søg på: ”Christimas Eve/Juleaften”
Pris 110 kr. + lille gave til 20-30kr.

Café Parasollen
-

-

Juledagene fra og med d.26.12 til d. 30.12
Praktiske opgaver:
o Hjælpe med at lave, anrette og servere mad
o Servere kaffe
o Skabe nærvær i Caféen
Forudsætningen er, at man kan møde folk i øjenhøjde, kan lave mad og/eller har overblik
Kontakt Allan eller Malene på 86117703 eller mail@cafe-parasollen.dk

Hjemløs i Aarhus
-

-

24.12 i FO Aarhus lokaler
4 personer møder ind kl.11.30-15.30
4 personer møder ind kl.15-20
Søger 8 personer over 18 år som kan begå sig i et køkken.
Opgaver:
o Vi laver brune kartofler + alm. Kartofler + flæskesteg
o Hygge og social samvær med byens hjemløse
o Udlevering af personlig gave
Kontakt@hjælptilhjemløse.dk
Find på facebook

Røde Kors - Omsorgscenter PitStop Viby
-

Juledagene 24.12+25.12+26.12 Fra kl.15 – ca. 20 på Aarhus Pitstop på Søndervangen 91, Viby
Social samvær + praktisk hjælp
Selvstændige borgere
Frivillige snakker, hygge og skaber trygge rammer
På en vagt er man 3 personer på ad gangen
Kontakt Margit 20 10 01 03 → Forudsætning at man kommer forbi inden jul og hilser på

Røde kors
Vinterherberget
Adressen: Tage Hansens gade 18 8000 Aarhus C
Juleaften 24.12
- Dække bord
- Anretter mad
- Servere mad
- Afrydder og opvask
- Afholder bankospil

Nattevagten (24.12 til 25.12) – 2 på vagt hvor man skiftes til at sove + anretter og afrydder morgenmad
Juledag 25.12
- Dække bord
- Anretter mad
- Servere mad
- Afrydder og opvask
Nytårsaften 31.12
- Dække bord
- Anretter mad
- Servere mad
- Afrydder og opvask
- Servere lækkeri ved midnat
- Kontakt Line Hundebøll line@hundeboll.eu → forudsætning at man kommer til info aften i december

Mødrehjælpen
-

D.22.12 mellem kl.16-16.30 på Den Grønne Asparges på Michael Drewsens Vej 12 8270 Højbjerg (her
udlevering af køreliste)
Udbringelse af julemad til 4-5 familier pr. bil
En vagt tager 3 timer
Forudsætning med egen bil
Kontakt Malene 20 40 60 21 aarhus.lf@moedrehjaelpen.dk

Plejecenter Ceres Huset
-

24.12 om aften
Søger frivillige til hygge om aften og til aftensmad
Du får mad og drikke
Plads og mulighed for samvær med beboerne og ansatte
Kontakt: Danielle 51 55 81 86 dse@aarhus.dk

Plejehjemmet Vestervang 42
-

D.24.dec engang i tidsrummet mellem kl.15-22
D.31.dec engang i tidsrummet mellem kl.15-22
Hjælp til borddækning, oprydning og opvask
Hjælp til at synge danske salmer/sange
Socialt samvær og hygge om eftermiddagen med kaffe og kage
Vagtens varighed er efter den frivilliges ønske
Kontakt: Lene Trøiborg 29136032 eller ltr@aarhus.dk
Opfordring til coronatest

Eventyrjul
-

-

19.12 kl.9-16 Her skal der pakkes gaver ind
23.12 kl.12-22 på VIA, Aarhus N
o kreativ oppyntning og klargørelse af juleaften med lidt praktiske og fysiske opgaver
24.12 kl.12-22 på VIA, Aarhus N
o Praktiske opgaver med madlavning i køkkenet, værter ved bordene, aktivitetsansvarlige, flyvere som
har overblik og generelt meget social samvær. Man får ikke én rolle men skal have flere hatte på.
Kræver meget overskud.
Forudsætning er kontakt med Simone sige@eventyrjul.dk

