
 

Juleministeriet – cvr 30005201 - Fredensborg 

Du er ikke alene !  
 
 
Kære Kunde  
 
I en tid, hvor alt er vendt på hovedet, sidder I nu med årets tilbud på juleudsmykning.  
 
Mange af vores kunder har stillet kvalificerede spørgsmål om deres juleudsmykning, råd til reduktion af 
tændetider og meget andet har været til debat de sidste uger.  
 
Mange af jer - stiller spørgsmålet - hvad gør de andre ?  
 
Rigtig mange af vores kunder gennemfører årets juleudsmykning.  
 
Vi ser en 50/50 ting som er ved at tippe over til ja siden. Vi får trods alt, flere tilmelding end frameldinger i 
disse dage. Opbakningen i hele landet vender langsomt og flere af vores kunder både i Jylland og på 
Sjælland, vælger at sætte deres juleudsmykning op.  
 
Senest er Holstebro kommet på listen og hele Frederiksberg. Ligeledes er mange butikscentrene i gang med 
at finde deres løsning, som kommer til at indeholde tændt juleudsmykning.   
 
Fælles for alle er, at man begrænser tændingstiden til “kernetiden” mellem 15 og 21, enkelte vælger 
længere, få vælger kortere.  
 
Vi har udregnet kWh forbrug på alle vores kunder. Det har været en a-ha oplevelse, for vi arbejder 
bekymrings frit med forbruget hver dag, så vi er selv overraskede over, at vi har hele byer som bruger 
væsentligt mindre strøm end vi selv havde regnet med. 
 
Det nyeste eksempel er Hornbæk, som har 8 guirlander med hjerte og et stort juletræ, samt en i 2022 
udvidelse med yderligere lysmotiver ned af Havnevej.  
En worst-case beregning på 50 dage med 6 timer om dagen til en kWh pris på kr. 8,00, vil koste kr. 524,00 
at holde juleudsmykningen tændt.  
 
Så har du brug for hjælp med dit beslutningsgrundlag for et ja eller nej til juleudsmykningen, så giv os et 
kald, så skal vi hjælpe alt vi kan med belysning af fordele og ulemper.  
 
Vi prøver at samle materiale samme og gøre det tilgængelig for alle inden for de næste par uger, så alle har 
de samme gode og fornuftige argumenter til dialogen med medier og Facebook følgere.  
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