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Indbydelse til stadeholdere 

Strøby Ladeplads den 10. september 2019 

 

Indbydelse til at deltage i Julemarked for De Kræsne 

Jeg skriver til dig, fordi du deltog i Julemarked for De Kræsne i 2018 eller i årene før, 

fordi du er blevet anbefalet af andre deltagere, eller fordi jeg fået kontakt til dig i løbet 

af året. 

Julemarked for De Kræsne foregår i 2019 søndag den 8. december fra klokken 10 - 16 

på Traktørstedet Højeruplund. Traktørstedet, som siden 1846 har været mødested for 

egnens fester og arrangementer, danner rammen om et julemarked med kunsthånd-

værkere, fødevareleverandører og andre leverandører fra Stevns og omegn. Arrangø-

rerne er kræsne. Der lægges stor vægt på, at de indbudte stadeholdere møder op med 

kunsthåndværk, fødevarer og andre produkter af høj kvalitet. Det afspejler sig i indby-

delserne.  

 

Julemarked for De Kræsne samler hvert år over 1.000 gæster, der nyder en søndags-

udflugt til Stevns Klint og et julemarked med vægt på høj kvalitet i et unikt historisk mil-

jø. Du kan se omtaler fra tidligere julemarkeder i Dagbladet, Stevnsbladet og TV2 Øst 

på stevnsjulemarked.dk. 

Frist for tilmelding 1. oktober 2019 

Arrangørerne 

Julemarked for De Kræsne arrangeres af Traktørstedet Højeruplund, Stevns Fødeva-

renetværk og Klinteshoppen, som er en gruppe af kunsthåndværkere, der har en butik 

på traktørstedet. 

Selskabet Højeruplund bidrager med gratis parkering på parkeringspladsen under ju-

lemarkedet, og der samarbejdes med Stevns Turistforening. 

Vilkår for deltagelse  

Der opkræves ikke entre fra gæsterne, og der opkræves ikke leje for en stadeplads 

med henblik på indtjening, men alene et bidrag til markedsføring og arrangement. Der-

af følger også, at der ikke kan tilbydes faste størrelser på stadepladser. Stadeholderne 

må tilpasse sig de muligheder og størrelser på stadepladser, som kan etableres inden-

for traktørstedets historiske rammer.  

De stadeholdere, der tilbyder fødevarer, sælger for at gæsterne kan bringe varerne 

med hjem. Salg af den mad og drikke, som gæsterne skal fortære på markedet, er for-

beholdt Traktørstedet Højeruplund. Stadeholdere, som sælger fødevarer og drikkeva-

rer, kan naturligvis tilbyde smagsprøver til gæsterne, men smagsprøverne må ikke 
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kunne erstatte fortæring på traktørstedet. Smagsprøver skal derfor begrænses til hvad 

der svarer til ¼ æble, en skive pølse eller 4 centiliter væske. 

Finansiering 

Julemarked for De Kræsne skal hvile i sig selv. Der er omkostninger til markedsføring, 

telt-leje, fortæring m.v. Disse omkostninger dækkes således: 

Alle stadeholdere betaler 350 kr. og donerer en gave fra deres produktsortiment til et 

lotteri. Stadeholdernes betaling og indtægterne fra lotteriet går til leje af udstyr (telt), 

andre teknisk/praktiske omkostninger, markedsføring, vingaver til fire frivillige og for-

plejning til stadeholderen (en person) i form af en sandwich, vand og kaffe i løbet af 

dagen.  

Det er vigtigt, at stadeholdernes bidrag til lotteriets gevinster har et sådant niveau, at 

lotteriet giver de nødvendige indtægter. Gevinsterne vil være udstillede sammen med 

navnet på stadeholderen under julemarkedet, så navnet på stadeholderen markedsfø-

res overfor gæsterne. 

Eventuelt overskud overføres til næste års julemarked. Efter julemarkedet udsendes en 

statusrapport med regnskab til alle stadeholderne.  

Markedsføring 

Som noget nyt har Julemarked for De Kræsne fået sin egen hjemmeside – stevnsnju-

lemarked.dk, læs mere herom i næste afsnit.  

Julemarked for De Kræsne annonceres i lokale trykte medier. Julemarkedet markeds-

føres på sociale medier og på bannere. Der udsendes pressemeddelelser til alle medi-

er i det sjællandske område og til udvalgte københavnske medier. 

Annoncen laves tillige som plakat i A4-format, der tilsendes elektronisk til alle stade-

holdere, som så kan printe og sætte plakaten op i deres forretning og i deres lokalom-

råde (f.eks. på supermarkedernes opslagstavler). Plakaten kan også benyttes på sta-

deholdernes egne hjemmesider, på facebooksider, i e-mails og overalt, hvor stadehol-

derne kan komme i kontakt med mulige gæster til julemarkedet. Der produceres en 

streamer til at sætte i bagruden på stadeholdernes biler, og et antal flyers, som stade-

holdere kan uddele ved andre arrangementer. 

Stadeholdernes egen markedsføring er af stor betydning for arrangementets succes. 

 

Julemarked for De Kræsne markedsføres tillige via turistorganisationen Visit Sydsjæl-

land-Møn, Kultunaut og lignende web-portaler for arrangementer.  

Vi planlægger at have markedsføringsmaterialet færdiggjort medio oktober, så materia-

let kan afhentes af stadeholdere. Derfor er det vigtigt, at du som indbudt stadeholder 

giver besked om deltagelse senest den 1. oktober 2019. 

Markedsføringen er suppleret med en særskilt konkurrence under julemarkedet, hvor 

gæsterne kan udfylde en lodseddel med deres navn, adresse og mail. På den måde 

indhenter vi oplysninger om, hvor gæsterne kommer fra, og vi opbygger en liste med 

adresser, så der kan udsendes målrettede indbydelser ved fremtidige julemarkeder. 

Blandt de udfyldte lodsedler trækkes lod om en middag for fire på Traktørstedet Høje-

ruplund. 
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stevnsjulemarked.dk 

er en hjemmeside for Julemarked for De Kræsne. Via hjemmesiden markedsføres Ju-

lemarked for De Kræsne. Her kan gæsterne finde oplysninger om stadeholderne, sta-

deholderne kan linke til stevnsjulemarked.dk, og stadeholderne kan finde oplysninger 

om vilkårene for deltagelse. 

De mange links – fra stevnsjulemarked til stadeholdere – fra stadeholdere til stevnsju-

lemarked – og fra diverse andre aktører til stevnsjulemarked – giver en høj placering i 

nettets søgemaskiner. 

stevnsjulemarked.dk er således en vigtig del af markedsføringen af Julemarked for De 

Kræsne.  

Det er en forudsætning for deltagelse, at stadeholdere med egen hjemmeside indsæt-

ter et link til stevnsjulemarked.dk på deres hjemmeside. 

Alle stadeholdere skal indsende en beskrivelse af deres aktivitet/produkt til offentliggø-

relse på stevnsjulemarked.dk. 

Beskrivelsen skal bestå af: 

(1) Navnet på stadeholderens forretning eller stadeholderen selv 

(2) Beskrivelse af stadeholderens produkter (maksimalt 500 anslag incl, mellemrum) 

(3) Navn på stadeholderens hjemmeside eller anden adresse til stadeholderen 

(4) Et billede, der viser et eksempel på stadeholderens produkt(er) 

Et eksempel på en beskrivelse af en stadeholder kan ses på stevnsjulemarked.dk un-

der menupunktet kunsthåndværkere. 

Vær opmærksom på, at deltagernes beskrivelser lægges på stevnsjulemarked.dk i takt 

med modtagelsen, så jo hurtigere tilmeldingen modtages, jo højere oppe i oversigten, 

kommer du til at optræde, og jo længere eksponeres dit budskab på nettet, 

Dit budskab forbliver på stevnsjulemarked.dk indtil foråret 2020, hvilket i form af de 

mange links mellem hjemmesiden, aktørernes hjemmesider og andre hjemmesider sik-

rer en høj opmærksomhed i nettets søgemaskiner også efter julemarkedet. 

Stadeholdernes oplysninger lægges stevnsjulemarked.dk i den rækkefølge, oplysnin-

gerne modtages.  

På stevnsjulemarked.dk kan du under menupunktet Stadeholder-info finde alle de op-

lysninger, du som stadeholder har brug for. 

Julemarkedets indretning 

Kunsthåndværkere og fødevareleverandører med små stader placeres indendørs i den 

store sal, samt i bondestuen og kongestuen. Større stader placeres udendørs. Traktør-

stedets bespisning af julemarkedets gæster samles i pavillonen.    

Antallet af stadeholdere er stort. Udendørs indrettes en meget fortættet markedsplads, 

hvor der fokuseres meget på ly for vind og vejr. Alle udendørs stadepladser er under 

telt. De indendørs stadepladser indrettes næsten alle som borde langs væggene i den 

store sal. Vi tilrettelægger stadeplads-placeringerne, så ophobning af gæster så vidt 
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muligt undgås. 

Stadeholdere, der benytter Mobile Pay til deres betalinger, har mulighed for at benytte 

en WIFI-adgang til nettet. 

Oplysninger fra stadeholderne 

Nedenfor kan du se, hvad vi gerne vil have oplysninger fra stadeholderne om.  

Send dine oplysninger, når du tilmelder dig på johs.johansen@stevnsjulemarked.dk   

• Din virksomheds navn eller dit navn (benyttes i annoncering) 

• Din hjemmeside 

• Dit navn 

• Din mail-adresse 

• Dit mobilnummer 

• Dit vareudbud beskrevet i 500 anslag (incl. mellemrum) samt et billede, der 

illustrerer vareudbuddet (vælg en enkelt vare) til brug for hjemmesiden 

stevnsjulemarked.dk 

• Beskrivelse af din donation til lotteriet 

• Har du behov for elektrisk strøm, så oplys watt forbrug  

(alle elektriske apparater har et lille skilt, der fortæller om watt-forbrug,  

på lyskilder står det på pæren, tallene fra flere apparater skal lægges sammen) 

• Antal personer på stadepladsen  

(ved flere personer end en betales 100 kr. ekstra pr. person til fortæring) 

• Eventuelle særlige forhold 

Julemarkedets regler 

Der må ikke udbydes andre varer eller være andre aktiviteter på julemarkedet end 

de aftalte. Derfor er det vigtigt, at du beskriver dit vareudbud/din aktivitet i tilmel-

dingen.  

Stadepladserne skal indrettes i tidsrummet 8.00 – 9.30, så har du tid en kop kaffe, 

inden det går løs klokken 10. Stadepladserne skal være aktive og bemandede, indtil 

markedet er slut klokken 16.00. 

Indendørs stadepladser opstilles på forhånd og består typisk af et bord (120x80 - 

bordstørrelsen kan variere), samt en stol. Stadeholdere, der ønsker vægplads til op-

hæng af mindre billeder, bedes angive dette. 

Stadepladserne skal opbygges enkelt, udsøgt og kræsent. Alle indendørs stadeholdere 

skal medbringe en hvid dug (det kan være et hvidt lagen), der kan dække bordet og 

nå ned til gulvet.  

På de udendørs stadepladser medbringer stadeholderne selv deres udstyr. Her kan 



                                                                                                         
  

 Julemarked for De Kræsne 
stevnsjulemarked.dk 

 

5 
 

benyttes hvide duge eller hessian til borddækning.  

Materialer som nervøst velour og lignende må ikke benyttes.  

 

Stadepladsen er en udstilling af vareudbuddet – ikke en disk, hvor du står bag disken 

og sælger. Dette gælder særligt for kunsthåndværkerne, der er placeret i den store sal.  

Det er vigtigt, at stadepladserne indrettes enkelt og eksklusivt – det er et Julemarked 

for De Kræsne – ikke en marskandiserbutik. Udstil kun få eksemplarer af varerne, det 

giver indtryk af eksklusivitet og fremmer salget. Ekstra varer kan opbevares under bor-

dene. Stadepladserne må ikke vokse ud i rummet (indendørs) eller i gangarealerne 

(udendørs) ved, at stadeholderne medbringer egne udstillingsmaterialer til at øge 

stadepladsens størrelse.  

Det skyldes dels et hensyn til at give plads til markedets gæster, dels et hensyn til 

sikkerheden under julemarkedets afholdelse. 

Tilmelding 

Vi håber, du har lyst til at deltage i Julemarked for De Kræsne søndag den 8. decem-

ber på Traktørstedet Højeruplund.  

 

Send din tilmelding snarest muligt og senest den 1. oktober til 

johs.johansen@stevnsjulemarked.dk.  

Husk at angive alle de oplysninger, der bedes om på side 4 i denne indbydelse i din 

tilmelding – mangelfulde oplysninger kan bevirke, at du ikke kan deltage. 

Overfør samtidig din stadeplads betaling på Reg.nr.: 9886 – Konto nr.: 0000276660  

(anfør dit navn på overførslen)  

Du er altid velkommen til at henvende dig om yderligere oplysninger og spørgsmål. 

Vær opmærksom på at der er mange, der ønsker at deltage i Julemarked for De 

Kræsne, og der er begrænset plads. Du modtager denne henvendelse fordi, du tidli-

gere har deltaget eller har ytret interesse for deltagelse. Hvis du ikke har tilmeldt 

dig senest den 1. oktober 2019, udbydes din mulige stadeplads til andre. 

Tilmeldte stadeholdere vil medio oktober få besked om, hvor markedsføringsmateria-

le kan afhentes. Senere følger praktiske oplysninger om Julemarked for De Kræsne, 

herunder en oversigt over stadepladser og adgangsveje. 

Hvis du ikke agter at deltage i julemarkedet, så må du gerne sende en mail herom. 

På vegne af Traktørstedet Højeruplund, Stevns Fødevarenetværk og Klinteshoppen  

Med venlig hilsen 

Johs Chr Johansen 

Koordinator – Julemarked for De Kræsne 

Mobil: 40 20 62 52 

Mail:   johs.johansen@stevnsjulemarked.dk 


