JULEHILSEN FRA
ALLE OS TIL ALLE JER
Foreningerne i Nygade 2 elsker julens nærvær. Ligesom
vi er rykket sammen i 2020, så handler julen også om at
rykke tættere sammen.
Lige nu - i årets sidste dage - arbejder vi på at få kampagnen #julenforbinderos ud til store og små i hele kommunen med et budskab om at huske hinanden.
Og vi kan være der for hinanden.
•
Som når Middelfart Erhvervscenter slår et slag for
Middelfart Handels digitale gaveshop, hvor virksom
hederne kan handle julegaver lokalt.
•
Når VisitMiddelfart laver en fælles digital platform
med lokale oplevelsespakker.
•
Når Senior & Velfærd allierer sig med Brobygning
Middelfart om at genskabe juleminder for de ældre.
•
Når lokale virksomheder sammen med lokale fri
villige fra hjælpeorganisationer sørger for, at de
svageste børn får et helt særligt juleønske opfyldt
via Hjertetræet.
•
Og når foreninger og lokaludvalg fra hele kommu
nen bakker op om #julenforbinderos ved juletræer i
deres lokalområde
Du kan være der for os og dem du holder af ved at lave din
egen julehilsen med temaet om nærvær trods afstand.
Brug #julenforbinderos og dine egne tags. Gerne flere gange i løbet af december.
Glædelig jul fra...

NY VIRKELIGHED –
SAMME GODE JULESTEMNING I MIDDELFART
Julen er ikke alene hjerternes fest. Det er forsamlingernes,
fællesskabets og familiens fest. Det handler om at være
sammen. Give smækkys under misteltenen. Danse tæt om
juletræet. Og dobbeltdyppe kartoffelchipsen i den brune
sovs. Det er alt det gode, vi forbinder med julen. Men vi må
se i øjnene, at i år bliver julen ikke, som den plejer at være.
Ingen voldsom trængsel og alarm. Mere afstand og flere
restriktioner.
Men er der noget, vi har lært, så er det, at nærvær ikke nødvendigvis er forbundet med at være fysisk sammen. Der
findes mange måder at skabe det på. Vi kan være forbundet
i tankerne. I fortællingerne. I følelserne. I minderne. Vi kan
mødes til pebernødder og kakaoskæg over telefonen. Vi
kan sende sms’er fyldt med julehjerter. Skrive håndskrevne
julekort. Og stille en æske med hjemmelavet konfekt foran
moster Odas dør.
Det handler nemlig ikke nødvendigvis om at være samlet.
Det handler om at være forbundet. Og julen forbinder os.
Ligesom Middelfart gør. Middelfart er nemlig mere end en
mellemstation fra Jylland til Fyn eller Sjælland. Det er ikke
bare byen mellem Bogense og Assens. Det er stedet, der
forbinder os. Forbinder familier. Forbinder venner. Forbinder
mennesker. Og vi har særligt brug for at være forbundet
i juletiden.

HJERTETRÆ
Hjertetræet er fyldt med ønskehjerter fra
børn i Middelfart, som er tilknyttet Mødrehjælpen, Red Barnet og Børns Voksenvenner.
Hjælp os med at skabe en lige jul for alle pluk et hjerte fra Hjertetræet på Kulturøen,
køb en hjertegave og aflever gaven til Panorama. Hjælp også med at udbrede kendskabet til Hjertetræet ved at fortælle om det på
dine sociale kanaler.

Husk #hjertetræmiddelfart #julenforbinderos

DIGITAL
JULETRÆSKÆDE

Nærvær handler ikke nødvendigvis om at
være fysisk sammen. Vi kan være forbundet på andre måder. Derfor inviterer vi jer til
at deltage i dannelsen af den længste digitale juletræskæde på Instagram med
#julenforbinderos.
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KØB LOKALT

GAVE.SHOPMIDDELFART.DK
Køb dine advents- og julegaver lokalt. ShopMiddelfarts nye julegaveshop har med garanti noget, der kan fornøje og glæde de
fleste. Gå på www.gave.shopmiddelfart.dk
og hjælp os gerne med at udbrede kendskabet til løsningen på dine sociale kanaler.

Husk #shopmiddelfart.dk og #julenforbinderos

SEND EN KÆRLIG
JULEHILSEN

Et gammeldags julekort, sendt med posten,
er nu stadig den hyggeligste måde at få en
hilsen på. Derfor har vi lavet et smukt Middelfart-julekort, som du kan glæde venner
og familie med. Kortene ligger i butikker,
spisesteder og hoteller i hele Middelfart. Så
fat om blyanten og send en kærlig julehilsen til dem, som du ikke får set så meget til
i denne tid.
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JULEOPLEVELSER
I MIDDELFART

og se de mange hyggelige oplevelser i
Middelfart i december. Forkæl dig og
dine med adventssejlads, giv din kære et
smækkys under misteltenen, pluk et julehjerte fra Hjertetræet på Kulturøen, se på
stjernedrys i Sognegaarden eller smag på
de nybrændte mandler og genfind nærværet og julestemningen i Middelfarts
mange juleoplevelser.

Følg med på www.julenforbinderos.dk

DANMARKS
STØRSTE MISTELTEN I MIDDELFART
Danmarks største mistelten hænger på
Nytorv. Kig forbi og send et smækkys ud
til den eneste ene – og til resten af verden
på #julenforbinderos.
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Deltag samtidig i konkurrencen på Middelfart Handels
Facebook-side, og vind et gavekort til byens butikker.

