
 
 Nederländerna 

Version 2022-09 LdW 

 
Intresseanmälan - Julmarknad 2022 

 
Svenska kyrkan i Nederländerna behöver din hjälp före, under och efter den julmarknaden som kommer att hållas 2022 i Skotska Kyrkan i 
Rotterdam. Skulle du vilja vara med så fyll i nedanstående blankett och skicka den till rotterdam.julmarknad@gmail.com eller anmäl via 
hemsidan 
Observera att alla som vill hjälpa till måste anmäla sig. Vi kan inte garantera att du får just den plats du önskat men i allra möjligaste mån försöker vi 
att uppnå detta. 

DINA UPPGIFTER                                                                                                       (Lämna in anmälan senast torsdag den 10 november.) 

Namn Telefon E-post 

Adress 

 
FÖRE JULMARKNADERNA 

Jag kan hjälpa till med:  Packa upp och prismärka varorna under perioden 15/10 till 9/11. Du kommer att kontaktas separat ang. datum. 
 

Jag kan tillhandahålla:  Bakverk till försäljning. Typ och antal:  ___________________________________________________________  

  Skalade hårdkokta ägg till smörgåsar. Antal:  ______  
 
JULMARKNADERNA 
Jag kan hjälpa till enligt följande:  
Kryssa för dagar, tider (gärna hela dagen = två kryss) samt önskad placering på respektive plats (kryssa om du vill flera alternativ så väljer vi något lämpligt).  

ROTTERDAM ROTTERDAM 

Förberedelser och uppbyggnad 

Torsdagen den 17/11:   10:00 – 11:00 Lasta lastbil i Haag 

  Torsdagen den 17/11:   12:00 – 16:00  16:00 – 20:00 
 

Nedpackning och städning 

Lördag den 19/11:   16:00 – 20:00 

Söndagen den 20/11:   10:00 – 11:00 Lasta av lastbil i Haag 
 

Julmarknaden Rotterdam 

  Fredag den 18/11:   10:00 – 14:00  14:00 – 19:00 

  Lördag den 19/11:   10:00 – 13:00  13:00 – 17:00 

 I år behöver vi mycket hjälp med bakning till serveringen. Alla 
bidrag, stora som små, är varmt välkomna 
 
Du kan lämna dina alster till Julmarknadscaféet på torsdag 
eftermiddag den 17 nov mellan 14.00 och 17.00 alternativt fredag 18 
november och lördag 19 november före 11.00 

Önskemål: 

  Ni kan placera mig där jag behövs bäst 

  Jag talar både svenska och nederländska 

Servering: 

  Cafeteriaförsäljning 

  Tårt- och kakberedning  Glögg och korvförsäljning 

  Disk, plock m.m.   

Försäljning: 

  Presentbod, div  Papper 

  Godis  Trä och pynt 

  Mat  Textil 

  Tombola  Vad som helst 

  

  Pinapparat                                        

  Musikunderhållning                    Besöksräknare 

 
 
 
Stort tack på förhand! 
Julmarknadsgruppen 
 
 

  

 
EFTER JULMARKNADERNA 

Jag kan hjälpa till med:  Efterjulmarknaden i Wassenaar. Du kommer att kontaktas separat angående detta. 
 
MER INFROMATION? 

Ring Lotta på 06-54237207 eller kontakta oss via email på rotterdam.julmarknad@gmail.com 
 
KOMMENTAR:  (Nedan finns plats för kommentarer, frågor eller önskemål.)  

 
 
Du kommer att få en bekräftelse per mail eller telefon när din anmälan inkommit. 
TACK FÖR DITT STÖD! 
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