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Udstillere i ”Den gamle hestestald”
Idasletten
Idaslettens biavl og microbryggeri.
www.idaslettens-biavl.dk

Nanet Winther
Vi sælger jernting, hjerter, stjerner, juletræer, strikkede
jordbærhuer, hjemmepyntet lys med trip-trap nisser
og brugskunst.

Støtteforeningen for Svanevig Hospice
Julepynt, julekort og dekorationer.
* Vinder af sidste års smukkeste stand.

Blomsterdeko & Brugskunst
Blomster der holder og gaver der glæder...
www.blomsterdeko-brugskunst.dk

Tumlingeting (Delprioredesign)
Unika småbørnetøj og utraditionelt julepynt.
www.instagram.com/tumlingeting

HaAx Unika Stole
Kunstnerisk aftryk på gamle unikke stole med
personligheder...
www.amokart.dk
SOS Børnebyerne
Hjemmelavet julepynt og håndarbejde. Salget går ubeskåret
til SOS børnebyernes projekt ”Laos og Cambodia”.
kihen@stofanet.dk
Klimagårdens Distance og Trec udstyr
Gaveartiker samt udstyr til hest og rytter.
www.facebook.com/Klimagårdens-distance-ogTREC-udstyr-226148977763656/

Strandøgård Aps
Dekorationer og malerier
Hyrdehøj Design
Håndlavede juleting. Engle, nisser m.m.
Mallebo
Håndstrikket børnetøj m.m. af de bedste materialer.
Alle modeller er i eget design og lokalt strikket.
Vi har også chikke jersey-kjoler i retroprint fra Spadel.
www.mallebo.dk
Vintjenesten
Vintjenesten importerer og forhandler
økologiske/biodynamiske vine samt rumænske
vine. Desuden salg af vine fra hele verden fra andre
importører, samt fransk og italiensk øl.
www.vintjenesten.dk
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Udstillere i ”LADEN”
Kræmmerhuset
Den lækre butik i Nakskov sælger smart modetøj til
kvinder og har har desuden et stort udvalg af ting og sager
til hjemmet og de gør en dyd i at tilbyde alt det bedste
indenfor dansk design.
www.kræmmerhuset.net
aMOUSCHKA
Fuldt håndlavede smykker med dyr i mange
størrelser & materialer - hvert lavet for at
huske dig på at skabe mere glæde, harmoni,
målrettethed mm. Find den symbolik, du har
brug for. Alle gaver byttes efter jul & der er en
konkurrence på aMOUSCHKA standen.
www.facebook.com/amouschkaandfriends
Josaandi
Lærkre feminine, dansk designede læderbælter tiil enhver
lejlighed og stil. www.josaandi.dk
Selleberg Specialiteter
Hos Selleberg Specialiteter finder du uovertruffen kirse
bærsause og kirsebærglögg, samt flere lækre sager til julens
www.selleberg-herregaard.dk
Casa Living
Sælger udendørsbelysning/lamper, boligtilbehør og
gaveartikler i ekslusivt design.
www.casaliving.dk
Cottage Gardens
Smuk og inspirerende stand der vækker dine sanser og
prikker til din indre gartner. www.cottagegardens.dk
Stokkemarke Bageri
Vi er en lille mand-kone virksomhed, som gør en stor dyd
i at lave alt fra bunden af - og med alt mener vi ALT!

www.facebook.com/stokkemarkebageri.siegvardsen

Blomsterskrædderen
De smukkeste blomster, dekorationer, m.m.

www.facebook.com/pages/Blomsterskr%C3%A6dderen/32
8381680519358

Bandholm Hotel
Smag lidt lækkerier fra hotellets køkken og deltag i
konkurrencen om en middag for 2.
www.bandholmhotel.dk
Ledam
Til den klassiske og modebevidste kvinde sælger vi
kvalitetsmærker indenfor sko, tøj, tasker, bælter, tørklæder
og andet tilbehør. www.ledam.dkmåltider og hyggestunder.
DIN VIN
DIN VIN har siden 2004 importeret vine fra små og
mellemstore italienske vingårde. www.dinvin.eu
Falster Aloe Vera
Aloe Vera produkter af højeste kvalitet til dig der har
sundhed, kvalitet og økologisk velvære som værdi.
www.falsteraloevera.dk
Bodil Jørgensen
Hjemmestrikkede huer, vanter, sokker m.m., samt håndlavede smykker. www.bodilwithdesign.dk
Dolphin-Healthcare
Sælger magnetsmykker samt magnet & turmalin
wellness produkter. www.dolphin-healthcare.com
Væv & Flet
Salg af garn, strikkekit, færdige strikvarer samt et udvalg
fra butikken Væv & Flet.
Frederiksdal Kirsebærvin
Kirsebærvin fra Frederiksdal - Vinen udenfor kategori!
www.frederiksdal.com

Boline Chokolade
Håndlavet chokolade fra eget værksted og andre
kvalitets- lækkerier. www.bolinechokolade.dk
Nisseværkstedet
Skønne håndlavede julenisser, patchwork puder, bolde,
tøjdyr m.m.
Stovby Glaspusteri
Glaspusteri med arbejdende værksted, butik og udstilling.
www.stovbyglas.dk
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Mindbjerg Magnetsmykker
Eksklusive magnetsmykker. Lindre smerter, giver energi
og forbedrer blodomløbet.
www.lone.magnetixtix-wellness.com

Et Pia Design
Et Pia Design tager et lille udpluk med fra butikken
Skovlyladen. Blandt andet spændende brugskunst og
smykker. www.etpiadesign.dk

Smydi Plande & Pernille Günnersen
Romantisk og råt julepynt + gaveartikler i gummi, voks,
papir og genbrugsmaterialer.
www.facebook.com/Galleri-Smydi128782273988697/

Sakskøbing Madhus
Gårdbutikken er et kulinarisk mekka med lokal producerede herligheder fra Sydhavsøerne og Møn.
Den nostalgiske stand bugner af lækkerier og der er
masser af ideer til julegaven.
www.sakskobingmadhus.dk

Tupperware
I mere end 60 år har Tupperware skabt historie med
enestående produkter i høj kvalitet, som gør hverdagen
nemmere og smukkere. www.tupperware.dk

Søllested Maskinforretning
Vi er en maskinforretning med speciale i John Deere.
Kom og se vores legetøj, tøj og merchandise.
www.soellested-maskinforretning.dk

Leif´s biavl
Fantastisk hjemmelavet honning i mange varianter, prøv
f.eks. med kanel, hasselnødder eller lakrids.

Lis Ekmann Design
Håndmalede glaslamper og unikke håndformede smykker
i porcelæn dekoreret med guld og platin.
www.lis-ekmann.dk

Madame Butterfly
Ekslusivt dansk modetøj, brugskunst og julepynt.

www.mme-butterfly.dk

Rådhuscafeen
Sælger brød, klejner og kager.
Fantastisk brød - alt bagt fra bunden med egen surdej.
pabst.o1@hotmail.com

Wiebergs Flette- og Polstreværksted
Godt håndværk i form af puffer, puder, børnestole samt
visning af møbelstofprøver. www.fletogpolstring.dk

Pouls Spegepølser
Kom og smag de fantastiske lækre spegepølser.
www.poulsspegepoelser.dk

Elses Pileflet
I pileflet kan der laves mange forskellige ting. Mine
favoritområder er fuglehuse, kurve, kugler og hjerter. Hvis
der er tid, fletter jeg på standen. www.elsespileflet.dk

Knuthenlund Gods
Smag de fantastiske produkter fra det økologiske mejeri på
Knuthenlund. www.knuthenlund.dk

Frisenvang IVS
Luksus tekstiler og garn af det blødeste alpaca uld.
Strikvarer, paider, tørklæder, sjaler og håndspundet
naturgarn. www.frisenvang.com

Gishale Design
Designer og fremstiller smykker i slebne sten infattet i sølv.
Smykker med historie bl.a. grønlandske smykkesten som
høre til verdens ældste mineraler.
www.gishale.dk

Blicher Fuglsang A/S
Lækkert dansk smykkedesign. Ægte smykker til gode
priser. Kig forbi og vind et smykke.
www.blicherfuglsang.dk

Jon Christiansen
Julekugler, tasker, smykker m.m.

Jyderodsgaard Solbær
Solbærprodukter fra egen solbærplantage.
www.jyderodsgaard.dk
House of Cleanwell
Vi præsentere den bedste universal rensesæbe.
100 %Naturprodukt. I kan også se årets bedste julegave.
Vores Cut and Ready Hurtighakker til den der har alt!
www.bycleanwell.dk

Sydhavsøernes Zonta klub
Velgørenhedsorganisation for kvinders rettigheder.
www.zonta.dk
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Museum Lolland Falster
/ Den gamle Købmandshandel
Købmandshandel fra 50’erne.

Mosegaardens Keramik
Hyggelig julestemning med håndlavet keramik i stentøj og
procelæn samt julepynt fra Maileg.
www.galleri-slotsbryggen.dk/?page_id=692

www.aabne-samlinger.dk/falsters-minder/falstersminder/besoeg-museet/den-gamle-koebmandshandel.aspx

SEIMEI
Danske frugter og bær. Friskpresset og koldpresset. Ingen
tilsætningstoffter. Hver gang du køber et WiSH produkt,
går der et fast beløb til velgørenhed. Ønsk hvilket projekt vi
skal støtte på wishjuice.dk.
www.wishjuice.dk
Krenkerup Bryggeri
Det er sådan set ”bare” et bord med godt øl!
www.krenkerupbryggeri.dk

Thorlins Spisested
Kom og få information om vores nye spisested samt salg
af kolonialvarer og kød fra vores skovgrise og lam.
www.thorlin.dk
JKA Pøler
Røgvarer, spegepølser, røget flæsk, hestefilet, sylte m.m.
Hannesnisser
Sjove og anderledes nisser for enhver smag.
www.hannesnisser.dk

Vibeke Winter
Håndlavede smykker i ædelsten og sølv, håndlavede huer
og hatte i uld og pels, håndlavede tørklæder og håndlavede
tasker. www.amandabywinther.com

Iguana-Art
Vi laver kunsthåndværk, brugsting, smykker og
Art-deco. Alt bliver lavet i naturens smukke materialer
og kvaliteten er helt i top.
www.iguana-art.dk

MM Handel
Giv dine sko en velfortjent julegave med TipTop Læder
balsam som imprægnere, plejer og blødgør læderet. 100%
naturprodukt.

Sofia Design
Håndlavet julepynt i papir og filt. Her finder du nisser
med både store og små fødder samt Rudolf med den røde
tud...

Pias Glasværksted
Håndlavede glaskunst såsom julepynt, fade og smykker.
Cemilie Blomster
Kreative jule- og lysdekorationer.

Rikke Magelsen Keramik
Uddannet keramiker fra Kunstakademiets Designskole,
Bornholm. Alle produkter er skabt på drejeskriven med en
videre forarbejdning i hånden, der efterlader hvert enkelt
design et unikt udtryk.
www.rikkemangelsen.tictail.com

Thea & Marius Mortensen EFTF
I vores stand vil du bla. finde lækker portvin til Ris á la
manden, god vin til Juleanden og juleguf til juledagene.
Vi vil desuden præsentere jer for Bülows fantastiske
julelakridser samt en masse andre lækkerier.
www.mariusmortensen.dk

2010 Vin & Velsmag
Velsmag kommer udefra... mærkes indefra.
Vin i særklasse! www.vinogvelsmag.dk

LAKRIDS v/ Johan Bülow
Kom og smag de fantastiske LAKRIDS produkter i
samarbejde med Thea & Marius Mortensen EFTF.
www.lakrids.nu

Karl Mertz A/S
Salg af legetøj og merchandise vedr. traktormærkerne
Fendt og Massey Ferguson. www.karlmertz.dk

Blomsterbørn
Kreativ – blomsterkunst – afskårede blomster og masser
af planter. www.facebook.com/Blomsterborn

Johnna Bohr
Fine strømpenisser, julehjerter, julepynt, strik, luffer og
sutsko lavet i sælskind.
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Udstillere I AVLSGAARDEN
Riberhus ostevognen
Kig forbi Riberhus ostevognen, smag på de mange
ostevarianter og få en osteoplevelse - en oplevelse der
summer af kvalitet, håndværk og julehygge.
Tag dig tid til at nyde øjeblikket
kom i julestemning
Udstillere
I ogAVLSGAARDEN
med Riberhus.
Riberhus
ostevognen
Almuegaarden
Kig
forbi Riberhus
smagfarver.
på de mange
Himmelske
bolcher ostevognen,
i alle regnbuens
ostevarianter
få en
- enæbler
oplevelse
Kom også og og
smag
de osteoplevelse
søde glasserede
og de der
sprøde
summer
af kvalitet,
håndværk og julehygge.
brændte mandler.
www.almuegaarden.dk
Tag dig tid til at nyde øjeblikket og kom i julestemning
med
Riberhus.
Klintebolcher
Bolcher og mandler og en masse dejlig julestemning.
Almuegaarden
www.klintebolcher.dk
Himmelske bolcher i alle regnbuens farver.
Kom også og smag fisk
de søde glasserede æbler og de sprøde
Guldborgsund
brændte
mandler.
www.almuegaarden.dk
Besøg fiskemanden og tá en friskfanget fisk med hjem til aftensmaden.
www.facebook.com/Guldborgsundfisk

Klintebolcher
Bolcher Sakskøbing
og mandler og en
masse dejlig julestemning.
Lions
- Juletræer
www.klintebolcher.dk
Find
det perfekte juletræ og støt et godt formål

www.sakskoebing.lions.dk
Udstillere
I “Eventyrstalden”

Lions Sakskøbing - Tombola
Prøv
i Lions tombolaen og støt et godt formål
Tinalykken
Rasmussen
www.sakskoebing.lions.dk
Herlige hjemmestrikkede og syede nisser, siden 1996. Stort udvalg i alle størrelser og priser.
www.zonta.dk
Borella Antik
Udstillere
I “Eventyrstalden”

Kig ind og find årets julegaver blandt et rigt udvalg af smukke
antikviteter og fund.
Tina Rasmussen
www.antik-borella.dk
Herlige hjemmestrikkede og syede nisser, siden 1996. Stort udvalg i alle størrelser og priser.
www.zonta.dk
Borella Antik
Kig ind og find årets julegaver blandt et rigt udvalg af smukke
antikviteter og fund.
www.antik-borella.dk
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