
 

Jule opgaven 

Julemanden har været på arbejde og pyntet op i nogle af butikkerne i Borup, Det har været en stor opgave at få 

al julepynten i vinduerne, men pludselig har julemanden glemt hvor han har stillet det forskellige julepynt i byen. 

Du kan få mor eller far til at printe opgaven ud fra denne side og hjælpe Julemanden med at finde al julepynten. 

Udfyld sedlen og aflever den i en af de butikker, som er nævnt nedenfor, efter den 5. december og senest den 

23. december. Som tak for hjælpen får du en godtepose. Sender mor eller far dine svar ind via hjemmesiden, så 

kan I være med i konkurrencen om en flot Julekurv. Den trækker vi den 23.december, og vinderen offentliggør 

vi på Borup erhvervs hjemmeside. 

 Hvor står rensdyret Rudolf og ryster på 

hovedet? 

o Jean Frisør (Hovedgaden 28A) 

o Matas (Hovedgaden 62) 

o Kop og Kande (Hovedgaden 18) 

Hvilken af disse forretninger har mange nisser på 

loftet? 

o Mosehusets Købmandshandel (Dyndetvej 30) 

o Rampelyset (Hovedgaden 50) 

o Bjerre Flowers (Møllevej 2) 

o Purple Harmony (Hovedgaden 60C) 
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Der står et juletræ med 5 julegaver under i en af 

disse butikker, men hvilken? 

o Borup Fodterapi (Hovedgaden 60 F) 

o Lampeland Borup (Hovedgaden 64B) 

o Borups Børn (Hovedgaden 60A) 

Julemanden har hængt 3 julesokker på juletræet i en 

af følgende forretninger, men hvilken? 

o Borup Osteopati (Hovedgaden 60F) 

o Cosy Hair Solutions (Hovedgaden 60G) 

o Anne På Sporet Pop up-shop (Bækgårdsvej 21B) 

o Advokat Mette Krog (Hovedgaden 56F) 

Julemanden har placeret 14 små julemænd i 

vinduerne i en af følgende butikker, men hvilken?  

o Danbolig Borup (Hovedgaden 17) 

o Il Gusto Italiano (Hovedgaden 30) 

o Flügger Farver (Hovedgaden 24) 

o Bibiana (Hovedgaden 60L) 

Der er en som har hængt en julesok i flagstangen 

foran en butik, hvilken butik? 

o SPAR (Hovedgaden 12) 

o Røde Kors Borup (Hovedgaden 60A) 

o Netto (Hovedgaden 64) 

o Flamingo Pizza (Hovedgaden 60E) 

Der sidder en julemand og læser i en bog. Du kan 

se den i en af disse forretninger, men hvilken?  

o Kropsmassage.nu (Hovedgaden 56E) 

o BJ Bolig (Hovedgaden 60E) 

o Baghuset Borup (Hovedgaden 56G) 

o Borup Boghandel (Hovedgaden 64B) 


