JULESTUE I
KULTURCAFÉ
LUDVIG

24. - 25. NOVEMBER ’12
KL. 10.00-15.00
GRATIS ADGANG

HYGGELIG OG STEMNINGSFYLDT JULESTUE
I SAMARBEJDE MED LA MAISON FRA SORØ.

Ingemannsvej 5
4180 Sorø
www.kulturcafeludvig.dk
kulturcafeludvig@hotmail.com

Der vil være salgsboder inde og ude, og det vil summe
af julehygge, stearinlys, julebagværk både til at spise i
caféen og to go, musikalsk underholdning m.v.
Caféen byder på kaffe/the, øl/vand og hvid gløgg.

LA MAISON, SORØ

XINNA PEDERSEN , FUGLEBJERG

De sødeste juleting o.a. fra . livsstilsbutikken La Maison, som forhandler
boligindretning m.v. i fransk og nordisk stil. Endvidere lækre produkter
af den franske kok Nicolas Vahé.

Unik textil brugskunst og beklædning. Xinna laver bl.a. nogle
skønne nisser i fine materialer som hør og bomuld samt søde
hjerter i hør. Bestil også nisser efter eget valg.

VINITIV, SLAGELSE

INA SLOTT

Vinitiv importerer vin direkte fra producenterne. Udvalget er fortrinsvis fra
Frankrig, Italien og Spanien. Kvalitetsvine uden fordyrende mellemled.

Ina viser eksempler på kransebinding og laver dekorationer. Hun pynter
også et julebord.

EDDIES PILEFLET, SORØ

SPIREN, SKÆLSKØR

Arbejdende stand. Salg af flotte kurve, spænder m.v. i flot kunstnerisk
udførelse. Eddie tager også imod bestillinger. Endvidere salg af yndige
strikkede æbler og pærer.

Salg af smukke juleroser i forskellige variationer.

www.lamaisoninfo.blogspot.dk

www.vinitiv.dk

www.eddie-pileflet.dk

KIRSTEN NIELSEN, FUGLEBJERG
Flotte, lækre gede- og lammeskind. Skønne uldtæpper. Hjemmelavede
nisser, huer, tasker m.v. i lækre materialer. Arbejdende stand. Et glædeligt
gensyn fra sidste års julestue.

SVENSK LANDSTIL, VALBY

www.xinna.dk

www.annasplads.dk

www.gartnerietspiren.dk

KABILA TRADE, LEJRE
www.kabila.dk

Birgitte og Pia har skabt Kabila Trade ud fra en interesse for unikt design
og passion for Afrika. Birgitte kommer bl.a. med lækre tasker i læder og
koskind.

CHOKOMAN V/JØRGEN GORNITZKA, SORØ

www.svensklandstil.dk

Salg af lækre hjemmelavede fyldte chokolaer m.v.. Køb også produkter
til dit eget juleknas.

Gamle antikke svenske møbler. Kuriosa og ting til hjemmet. Kurve og
gamle tekstiler. Skønne nisser og meget andet. Populær og spændende
stand fra sidste år.

INGIBJÖRG DESIGN, HOLBÆK

SEHLER KERAMIK, SLAGELSE
www.sehlerkeramik.dk

Susanne Enøe Hansen finder sin inspiration i og omkring fritidshuset
i Lidhult, Småland. Her har hun også sit værksted. Unika – enkeltstående
og signeret keramik i kun et eksemplar.

KØB UNIKKE OG SKØNNE
JULEGAVER ELLER FORKÆL DIG SELV

Ingibjörg Olaffdottir er uddannet designer i Island. I dag har hun sin egen
systue i Holbæk. Hun designer og syr skønne jakker, flotte tørklæder m.v.

JETTE IDORN TAMSBORG, HOLBÆK
Jette fremstiller de fineste smykker i ædle metaller. Halskæder, ringe,
øreringe m.v.

UDENDØRS:

De Blå Spejdere I Sorø – Karl af Riise gruppen
sælger juletræer og pyntegrønt samt pandekager mv.

