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Strøby Ladeplads den 1. december 2019 

 

 

 

Kære stadeholderne på Julemarked for De Kræsne 

 

Så er alt ved at være klart til julemarkedet søndag den 8. december kl. 10.00 – 16.00. 

Der er 45 tilmeldte stadeholdere.  

Dette brev beskriver de praktiske forhold og regler omkring julemarkedet, I brevet fin-

des en liste over stadeholdere, det aftalte varesortiment samt stadepladsnumre. På det 

vedlagte dokument er der skitser over stadepladser, her kan I se placeringen af stade-

pladserne på Højeruplund, samt diverse forhold om til- og frakørsel, samt ikke mindst 

parkering. 

Der kan læses om alle stadeholderne på stevnsjulemarked.dk 

Stadepladsernes indretning 

Stadepladsernes indretning er underkastet de begrænsninger, som Højeruplunds histo-

riske ramme udgør. Der er stadepladser i Salen, i Kongestuen, i Bondestuen, i Garde-

roben samt udendørs. 

Udendørs stadepladser og Køge Kafferisteri (indendørs) med behov for elektricitet får 

adgang til eet 230 Volt udtag. Udtag findes i en kabelbrønd udenfor hækken og i en 

tavle indenfor hækken i det sydøstlige hjørne af traktørstedet. Du skal selve medbringe 

forlængerkabel og eventuel fordelerdåse. (Se på tegningernes oplysninger om afstan-

de for at beregne kablets længde – kablet skal lægges langs bygninger og hæk). For-

bruget (watt) må ikke være højere end det, der er angivet i forbindelse med stadehol-

derens tilmelding til julemarkedet. 

For alle stadepladser gælder, at stadepladsen ikke må udvides udover det tildelte are-

al. Det skyldes et hensyn til pladsen til julemarkedets gæster og ikke mindst et sikker-

hedshensyn. Alle publikums- og gangarealer skal holdes frie. Se også skitsen, der an-

viser flugtveje, friarealer, redningsåbninger samt parkering og pladser til redningskøre-

tøjer.  

Alle borde på stadepladserne skal dækkes af en hvid dug, der dækker bordets overfla-

de, og når helt ned til gulvet. Stadeholderne skal selv medbringe hvide duge. Et hvidt 

lagen kan benyttes. På udendørs stadepladser kan der også benyttes hessian på bor-

de. Der må ikke benyttes nogen form for andre materialer til borddækning.  
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Der må ikke anvendes åben ild på indendørs stadepladser. 

Der er mulighed for mindre justeringer af stadepladser og placering i forbindelse med 

indretningen søndag morgen. Sådanne justeringer må kun finde sted efter aftale med 

julemarkedets koordinatorer 

Stadeholdernes varesortiment må ikke afvige fra det aftalte (se oversigt over stadehol-

dere og deres sortiment til sidst i dette brev). 

Stadepladser i Salen  

Stadepladser i salen indrettes som borde langs væggene. Denne indretning er valgt for 

at sikre plads til julemarkedets gæster (stadeholdernes kunder). Stadeholderne skal 

altså ikke stå bag en disk – men foran stadepladsen - eller ved siden af (der vil så vidt 

muligt være plads til en stol ved hver stadeplads). 

Stadepladserne skal opbygges enkelt, udsøgt og kræsent. Undgå at opstable et over-

flødighedshorn af varer. Udvælg repræsentative dele af sortimentet. Benyt gulvet under 

bordene til at opbevare ekstra varer (anvend små papkasser, som I kan få ind mellem 

bordbenene). De fleste borde er i størrelsen 120 x 80 

Nogle stadeholdere har ønsket vægplads. Deres stadepladser er placerede mod nord-

væggen i salen. Her kan der slås mindre søm og stifter i (de skal fjernes igen) til op-

hængning.  

Stadepladser med behov for elektricitet er som hovedregel placerede langs salens 

sydvæg.  

Stadepladser i Kongestuen, Bondestuen og Garderoben 

Her gælder samme vilkår som i salen, idet indretningen tilpasses de faktiske forhold. 

Pavillonen 

Pavillonen er reserveret til traktørstedets spisende gæster.  

Udendørs stadepladser 

I år er der opstillet et stort telt på arealet syd for salen, og to pavillon telte øst for pavil-

lonen. Det skulle gerne bevirke, at blæst og regn ikke generer stadeholdere og gæster. 

Stadeholdere, der har stadeplads udendørs, medbringer selv inventar.  

Stadeholdere udendørs kan vælge mellem at benytte hvide duge eller duge af hessian. 

Farvede duge må ikke benyttes.  

Stadeholdernes forplejning 

Alle stadeholdere betaler 100 kr. pr. deltager på stadepladsen til fortæring under jule-

markedet. Betalingen dækker kildevand, kaffe, the og en sandwich. Traktørstedets 

personale besøger tre gange i løbet af dagen (formiddag, frokost og eftermiddag) alle 

stadeholdere for at sørge for forplejning mod forevisning af spisebillet.  

Stadeholderne må ikke medbringe egen forplejning på julemarkedet. Spisebilletter ud-
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leveres af tovholderne på lotteriet, Gevinster for De Kræsne, når stadeholderne afleve-

rer deres bidrag til lotteriet senest søndag kl. 9.00.    

Markedsføring og formidling af julemarkedet 

Som tidligere oplyst er julemarkedet optaget i en landsdækkende og en lokal online ka-

lender, annonceret i lokale medier, og der er udsendt pressemeddelelse til 26 medier 

lokalt og i hovedstadsområdet. Endvidere har alle stadeholdere haft mulighed for at af-

hente flyers og bagrudestreamers, samt kunnet linke til stevnsjulemarked.dk fra egne 

hjemmesider, Facebook m.v.  

Tilbagemelding om markedsføring og gæsternes oprindelse 

I lighed med sidste år vil der via en lodseddel blive indhentet oplysninger om gæster-

nes oprindelse og fra hvilke kilder, gæsterne har fået information om julemarkedet. 

Endvidere trækkes information fra stevnsjulemarked.dk. Analysen, som udføres efter 

julemarkedet, vil tilgå alle stadeholdere, samt blive delt med Stevns Erhvervsråd og 

Stevns Turistforening.  

 

Pris for deltagelse 

Alle stadeholdere har betalt 350 kr. pr. annonceret stade som bidrag til markedsførin-

gen. 

Endvidere donerer alle stadeholdere et eller flere produkter fra deres sortiment til lotte-

riet, Gevinster for De Kræsne. Gevinsterne skal være så attraktive (værdi: minimum 

200 kr.), at lotteriet bliver en succes. Der er budgetteret med en indtægt på 6.000 kr. 

fra lotteriet. Donationerne (lotterigevinsterne) udstilles ved foyeren med givernes nav-

ne, og er tillige nævnt på stevnsjulemarked.dk. 

Tilmelding ved ankomst 

Ved ankomst skal stadeholderne anmelde sig i foyeren til tovholderne for lotteriet, Birgit 

Maxner (mobil:  24 49 88 44) og Hanne Nilsson (mobil: 51 32 18 08), senest søndag kl. 

9.00. Her afleveres donationer til lotteriet og spisebilletter udleveres.  

 

Betalinger på julemarkedet 

Der er WIFI adgang til brug for mobile betalingsløsninger. Da båndbredden er begræn-

set, må WIFI adgangen ikke benyttes til andre formål,  

WIFI nettets navn er: DA20_2.4G 

Adgangskoden til WIFI er: buffet-185kr 

Julemarkedets afvikling 

Alle beslutninger før og under afviklingen af julemarkedet træffes af julemarkedets ko-

ordinator, Johs Chr Johansen (mobil 40 20 62 52), der også er pressekontakt. 

Under julemarkedets afvikling er sikkerhedskoordinator Morten Johansen (mobil 21 77 

77 90) ansvarlig for alle sikkerhedsmæssige spørgsmål, særligt til- og frakørsel samt 

placering af køretøjer.  

Et godt julemarked og en god dag for julemarkedets gæster afhænger af, at anvisnin-

ger fra koordinatorerne efterleves.  



                                                                                                         
  

 Julemarked for De Kræsne 
stevnsjulemarked.dk 

 

4 
 

Det gælder særligt, når vi lukker søndag eftermiddag. På det tidspunkt er alle trætte og 

vil gerne hurtigt hjem. Nogle er tilmed kolde og våde. Der skal bakses med tungt grej 

og mørket lægger sig. Det er i sådanne situationer, at der er risiko for ulykker. I denne 

situation er det derfor særlig vigtigt, at alle viser hensyn til hinanden og efterlever koor-

dinatorernes anvisninger. 

 

Vejrets betydning for julemarkedet  

Vi satser naturligvis på godt vejr. Vi ved, at dårligt vejr vil påvirke stadeholdernes ar-

bejdsvilkår, og vil bevirke, at gæsterne til julemarkedet bliver færre. Julemarkedets ko-

ordinator følger derfor vejrudsigten i tiden op til julemarkedet. 

Pt. oplyser DMI, at der vil være overskyet, nedbør efter middag, temperatur på mellem 

5 og 7 grader og vindstyrke på 7 og 12 sekundmeter fra vest drejende mod syd. 

I tilfælde af vejrudsigt med voldsomt snefald, megen regn eller meget kraftigt blæse-

vejr, der har en karakter, der vanskeliggør julemarkedets gennemførelse, har arrangø-

rerne aftalt, at julemarkedets koordinator kan træffe beslutning om aflysning. Beslut-

ning herom træffes torsdag aften og meddeles pr. mail til alle stadeholdere. Endvidere 

adviseres de medier, der aktuelt kan formidle aflysningen. 

Ved eventuel aflysning tilbageføres stadeholdernes indbetalinger til forplejning. 

Afbud til julemarkedet 

Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindres i at komme, så kontakt julemarke-

dets koordinator på telefon 40 20 62 52. 

 

Julemarkedets åbningstid 

Julemarkedet er åbent for gæster søndag den 8. december mellem kl. 10 og kl. 16.  

I dette tidsrum skal stadepladserne være bemandede og aktive. Der må ikke påbegyn-

des lukning af stadepladser før kl. 16. Halvt nedlukkede eller lukkede stadepladser gi-

ver gæsterne et dårligt indtryk og udtrykker en mangel på respekt overfor de stadehol-

dere, der overholder åbningstiden. 

Materialetransport – udendørs stadepladser – indenfor hækken 

(stadepladsnumre: 60 – 71) 

På vedlagte skitser over stadepladser finder stadeholderne en oversigt over adgangs-

veje til stadepladser på traktørstedet. For at undgå at stadeholderne spærrer for hinan-

den, gælder følgende hovedregler: 

Udendørs stadeholdere ankommer mellem 7.00 og 8.00: 

Stadeholdere skal benytte den adgangsvej, der er angivet med deres stadepladsnum-

mer. 

Stadeholderne kører frem, læsser af fra bil, kører bil til parkering, bærer ind og indretter 

deres stadeplads.  

Koordinator for sikkerhed anviser placering af køretøjer. 
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Når julemarkedet er slut kl. 16.00: 

Stadeholdere skal benytte den adgangsvej, der er angivet med deres stadepladsnum-

mer. 

De enkelte stadeholdere giver besked til koordinator for sikkerhed, når de har pakket 

sammen og er klar til at læsse, så anviser koordinator for sikkerhed en placering for kø-

retøjet. 

Udendørs stadeholdere har fortrinsret til at køre køretøjer ind på det østlige vejstykke 

udfor salen. Indendørs stadeholdere afvises fra dette vejstykke indtil udendørs-området 

er ryddet.  

Materialetransport – indendørs stadepladser  

(stadepladsnumre: 10-30 og 40-44) 

På vedlagte skitser over stadepladser finder stadeholderne en oversigt over adgangs-

veje til stadepladser på traktørstedet. For at undgå at stadeholderne spærrer for hinan-

den, gælder følgende hovedregler: 

Indendørs stadeholdere ankommer mellem 8.00 og 9.00: 

Stadeholdere skal benytte den adgangsvej, der er angivet med deres stadepladsnum-

mer. 

Stadeholderne kører frem, læsser af fra bil, kører bil til parkering, bærer ind og indretter 

deres stadeplads. 

Koordinator for sikkerhed anviser placering af køretøjer. 

Når julemarkedet er slut kl. 16.00: 

Stadeholdere skal benytte den adgangsvej, der er angivet med deres stadepladsnum-

mer. 

Stadeholderne bærer ud, henter bil fra parkering, læsser i bil og kører væk.  

Koordinator for sikkerhed anviser placering af køretøjer. 

Det er en god ide at medbringe en sækkevogn. 

Materialetransport – udendørs stadepladser – udenfor hækken 

(stadepladsnumre: 72 – 73) 

På vedlagte skitser over stadepladser finder stadeholderne en oversigt over adgangs-

veje til stadepladser på traktørstedet. For at undgå at stadeholderne spærrer for hinan-

den, gælder følgende hovedregler: 

Køretøjer må først køres frem til stadepladsen, når koordinator for sikkerhed giver be-

sked herom. Det forventes at kunne ske fra kl. 9.00  

Når julemarkedet er slut kl. 16.00: 

Køretøjer udenfor hækken forlader området hurtigst muligt.  

Det styres af koordinator for sikkerhed. 

Parkering 

Parkering bliver en voldsom udfordring i 2019. Den megen regn har gjort parkerings-

området meget vanskeligt.  
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Det asfalterede og det grusbelagte parkeringsareal er forbeholdt julemarkedets gæster, 

der åbnes tillige et område vest for museumsbygningen for gæsteparkering. 

Alle stadeholdere (der kun skal køre til og fra en gang) skal parkere i det græsbelagte 

område, der i vedlagte pladsplan er markeret med gult. Området afspærres og kan 

først forlades efter kl. 16.00.  

Stadeholderne skal ved påbegyndelse af parkering køre frem af den grusbelagte vej 

mod øst og derfra svinge til højre ind på græsområdet og skråparkere i to rækker (sil-

debens-mønster) på midten af græsområdet, således at køretøjets front vender mod et 

åbent græsområde. Når området skal forlades, skal der køres fremad fra skråparkerin-

gen mod det åbne græsområde og svinges mod nord (mod traktørstedet). Græsområ-

det er svagt faldende mod traktørstedet, hvilket vil hjælpe på frakørslen. Julemarkedets 

sikkerhedskoordinator vil give anvisninger til de køretøjer, der parkerer først. Øvrige 

stadeholdere skal efterleve dette eksempel.  

Formålet er: At det undgås, at køretøjer skal bakkes ud af en parkering, hvilket erfa-

ringsmæssigt ødelægger græsarealet.  

Stadeholderne med større varebiler og trailere 

Disse køretøjers ejere skal ved ankomst kontakte sikkerhedskoordinatoren, som vil an-

vise særskilt parkering for disse køretøjer. 

 

Du er velkommen til at anmode sikkerhedskoordinatoren om bistand til at manøvrere 

dit køretøj, så du undgår at køre fast. 

Der er traktor i beredskab til at trække køretøjer fri. Men ambitionen er at undgå, at 

traktoren benyttes, idet græsarealerne ikke skal beskadiges. Hvis du kører fast, så op-

hør med yderligere forsøg på at komme fri – kontakt sikkerhedskoordinatoren, som så 

løser dit problem. 

Alarmering 

Hvis du registrerer brand eller anden ulykke, skal du øjeblikkeligt ringe til 112. 

Her skal du opgive følgende adresse som skadested: 

 

Højeruplund Traktørsted, Højerup Bygade 39, Højerup, 4660 Store Heddinge 

Endvidere skal du oplyse, at der er tale om et julemarked med mange gæster, og oply-

se telefonnummeret på julemarkedets koordinator til alarmcentralen. 

Julemarkedets koordinator har telefon: 40 20 62 52 

 

Herefter kontakter du julemarkedets koordinator og giver de samme oplysninger, som 

du har givet til alarmcentralen. 

 

Forsikring  

Julemarked for De Kræsne forudsætter, at du som stadeholder har sikret de nødvendi-

ge forsikringer for aktiviteter i din virksomhed. 
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Et hvert forsikringskrav for så vidt angår stadeholderne, disses stader og andre aktivite-

ter af enhver art er julemarkedets arrangører uvedkommende. 

Der kan ikke fremføres individuelle forsikringskrav i forhold til enkelt-aktører på Jule-

marked for De Kræsne 

 

Stadeholderes navne, stadepladsnumre, det aftalte varesortiment og telefon 

 

Virksomhed  Stade nr. Vareudbud / Aktivitet Mobil 

Kunsthåndværk        

Ulla Thornberg 22 keramik 21 90 14 10 

Fredes Pind med Pil 21 pileflet 24 49 88 44 

Sejer Folke 24 træhåndværk 22 41 91 19 

Det kreative Værksted 42 pileflet 20 62 61 14 

Bente Ansholm 31 akvareller 26 24 69 09 

Min taske 23 tasker og strik 26 28 05 09 

Lone Krabbe 25 origami 25 67 53 53 

Sabine Kleinhout 28 fotografi 40 11 80 13 

Elviras Kunsthåndværk 27 keramik, smykker, billed. 51 32 74 55 

Thornberg Smykker 19 keramiske smykker 29 65 69 80 

Annette Sjølund 30 akvarel, maleri, keramik 21 27 24 21 

Lindas smykker 14 smykker 21 26 20 18 

Astrid Munck 17 glaskunst, smykker 21 44 57 18 

Holtug smykker 26 sølvsmykker 21 82 77 01 

Skovbo piber 13 håndskårne piber 41 57 65 04 

Vibeke Frost 18 keramik m.v. 51 21 76 08 

Katrine Hauerslev 34 illustrationer og glas 28 29 40 03 

Vera Rahbek 33 kunst og bøger 25 76 77 01 

Inge Dahl 12 sælskindshåndværk, uld 28 36  78 87 

Pil Tesdorpf 35 øko fairtrade tøj, billeder 31 81 47 24 

Inger Jepsen 32 tekstilkunst, billeder 61 45 50 65 

Fødevarer       

Urtopia Frilandsurter 41 øko krydderurter, chili, the 29 91 69 30 

Engvang Frugtplantage 62 frugt, grønt, marmelader 24 82 32 44 

Livsnyder og Bonderøv 65 lokale slagtervarer 49 40 13 38 

JP Vin (Hårlev) 68 vin og spiritus 24 27 09 23 

Den gule Bil 72 ost, delikatesser, vin 21 82 64 04 

Karise Bageri 67 brød og bagværk 23 63 72 25 

Harvig Hasselnødder 66 hasselnødder, flintmag. 56 50 67 84 

Køge Kafferisteri 43 kaffe 42 52 33 38 

Andre aktiviteter       

Flowers by Ida 61 juledekorationer 23 23 61 64 

Østsjællands Museum 29 Info og bøger om Stevns 20 51 76 64 
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Børstenbinderen 40 børster og koste 21 79 03 06 

Skærsliber 73 slibning af knive m.m. 52 50 10 95 

Charlotte Blay bøger 36 børnebøger 30 91 59 05 

Lisette lys 44 håndstøbte lys 61 68 22 32 

Sejer Folke 71 arb. snedkerværksted 22 41 91 19 

Mikkel Frandsen 70 arb. smedeværksted 71 95 80 89 

Traktørstedet       

Traktørstedet Højeruplund 69 og 80 diverse servering 56 50 29 11 

Yderligere       

Chalk Copenhagen 28 pastelkridt 51 52 52 40 

Ravsmykker 11 ravsmykker 42 75 27 72 

Blomster og Bier 63 honning og chokolade 25 76 46 52 

Brinkholm Grøntsager 64 øko grøntsager 27 11 52 56 

Niels Erik Andersen 16 trædrejning 23 93 50 49 

Inge Lise Valentin 15 filthatte, tasker, sjaler 28 11 30 23 

Frivillige       

Julemarked for De Kræsne 51 modtagelse og lotteri 24 49 88 44 

Julemarked for De Kræsne 51 modtagelse og lotteri 51 32 18 08 

Julemarked for De Kræsne 50 koordinator 40 20 62 52 

Julemarked for De Kræsne 52 sikkerhedskoordinator 21 77 77 90 

 

God oplevelse for publikum 

Vi skal sammen sikre, at gæsterne får en god oplevelse ved, at vi forener og tilpasser 

vore mange forskellige individuelle ønsker, så Julemarked for De Kræsne samlet set 

bliver en succes. 

Hvis der er spørgsmål, så kontakt undertegnede frivillige. 

Vi er til stede på Højeruplund Traktørsted søndag den 8. december kl. 8.00 – 18.00.  

Koordinatorerne møder ind lidt tidligere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Koordinator for julemarkedet:  

Johs Chr Johansen 

Mobil:  40 20 62 52 E-mail: johs.johansen@stevnsjulemarked.dk 

Ophold i Bondestuen (stade 50) eller andetsteds på Julemarked for De Kræsne 
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Koordinator for sikkerhed:  

Morten Johansen – kan kun kontaktes den 8. december 

Mobil: 21 77 77 90 

Ophold primært på udendørs-arealerne (stade 52) 

Modtagelse af stadeholdere og tovholder på lotteriet 

Birgit Maxner – kan kun kontaktes den 8. december 

Mobil: 24 49 88 44 

Ophold primært i foyer (stade 51) 

Modtagelse af stadeholdere og tovholder på lotteriet 

Hanne Nilsson – kan kun kontaktes den 8. december 

Mobil: 51 32 18 08 

Ophold primært i foyer (stade 51) 


