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Myrullpiken Landhandleri: Gikk du glipp av julemarkedet hos Myrullpiken i Drammen i fjor?
16. – 17. november pyntes tunet til randen igjen med herlig landlig julestemning.

6 JULEFINE MARKEDER

Så er tiden her igjen, tun måkes, boder snekres og fakler finnes fram. Julemarkeder
over hele landet forberedes akkurat nå, her har du seks stalltips!
TEKST HILDE TOBRO

Vindafjord. – Det blir julestemning i gamlefjøset, silobutikken og på låven. Hils på
hestene i stallen og ullgrisene i skogen.
Kos deg med julegrøt i gamlefjøset og
kjøp julepresanger som er håndlaget, sier
Drude. Her finner du både pilkurver,
keramikkhester, julepynt, engler, saueskinn
og ulikt håndverk fra fjern og nær. Det vil
også være salg av fenalår fra gården.

BUGNENDE HOS
MYRULLPIKEN

HVA: Myrullpiken Landhandleri.
HVOR: Konnerud, Drammen.
HVEM: Stine Sofie og Cecilie Malterud
Johansen og Nina Malterud.
NÅR: 16.–17. november kl. 11.15.
FACEBOOK: Myrullpiken Landhandleri
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– Vi ønsker å by på god, gammeldags
julestemning, sier StineSofie Malterud
Johansen hos Myurullpiken Landhandleri
på Konnerud i Drammen. Sammen med
søsteren Cecilie og moren Nina gjør hun
det vesle gårdstunet midt i boligfeltet om
til en landlig juledrøm. Et mer bugnende
julemarked skal du lete lenge etter!
Det vil bli stekt sveler på takke, fyrt opp i
bålpanne og god førjulsstemning skal fylle
hele tunet. Vi gleder oss masse! sier de
trivelige landhandlerne.

JULEKAFÉ OG GAVER
I VINDAFJORD
Drude Isene inviterer til julekafé og marked de to første lørdagene i desember på
det økologiske småbruket Søre Skogen i

HVA: Småbruket Søre Skogen.
HVEM: Drude Isene og
Martin Aeschlimann.
HVOR: Skjold, Vindafjord. Tre mil fra
Haugesund.
JULEKAFÉ: Lørdag 7. desember kl.
12-16.30, lørdag 14. desember kl. 12-16.30.
ANNET PÅ GÅRDEN: Overnatting i silo
og gamlehuset, kurs i pilfletting, lærarbeid
og spinning av gårdens ull.
PÅ NETT: soreskogen.no

FARGESPRAKENDE PÅ
HAKALLEGARDEN
Andre søndag i desember holdes det
julemarked med håndverk og mat i en
300 kvadrat stor løe på Hakallegarden på
Sunnmøre. – I tillegg til alle utstillerne har
vi lotteri til inntekt for sjukehusklovnene
og ungene har bruktbod med inntekt til
samme sak, sier Aina M. Kraset. Fjøset er
fullt av dyr, hestene og Gråtass tar ungene
med på tur. Løa er kanskje Sunnmøres
gladeste med knalle farger på møbler og
interiør, her i gårdskafeen kan du kose
deg med rømmegrøt og kaker og kanskje
finner du en fargeglad presang eller to?
HVA: Hakallegarden.
HVOR: Hakallestranda, Vanylven.
HVEM: Aina M. Kraset.
NÅR: Søndag 8. desember.
PÅ NETT: hakalle.no

ALPAKKAGÅRDEN I AURSKOG

JULELÅVE I STEIGEN

– Vi gjentar fjorårets suksess med å
invitere mange gjesteutstillere, det skaper
en flott julestemning på gårdstunet vårt.
Det blir gråtasskjøring, dresin på tunet,
hopping i høyet, ponniridning, kanefart på
jordet, nisseluekonkurranse, juleverksted
på stabbursloftet, nissefjesmaling og åpen
gårdsbutikk med ullprodukter av alpakka.
Vi selger sveler, hjemmelaget gløgg og
annet julesnacks i hagen, sier Kari-Anne.

– «Jul In Låve» er blitt en så god tradisjon
at noen påstår de må komme hit for å få
den gode julestemninga, sier Lillian Selvik.
Hun gjør om låven sin til ren julenostalgi
med grønnsåpeskurt tømmer, nisse- og
konglepynt og julekuler. Det blir julemusikk, ei dampende gløggryte og hjemmebakte kanelsnurrer og kakemenn.
– Lokale utstillere selger håndarbeid og
lokalmat, og i fryseren har vi Jørns lutefisk,
sier Lillian. Selv selger hun broderikalendere og hue (luer).

HVA: Killingmo Alpakkagård.
HVOR: Aurskog, Akershus.
HVEM: Kari-Anne og Geir Ellingsen.
DYR PÅ GÅRDEN: 33 alpakka, tre esler,
shetlandsponni, kaniner, minigris, hønsegård, hund og katter.
JULEMARKED: 23. og 24. november
kl. 12–17.
PÅ NETT: alpacagarden.com.

JUL I GARVERIET PÅ SNÅSA
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LANGS LANDEVEIEN

Anne-Britt inviterer til julekafé, julemarked,
bruktbutikk og utstilling i et totalrenovert
garveri fra 1881. Det koselige røde huset
ligger i den verneverdige gamlebyen på
Snåsa. – Her blir det julestemning i bøtter
og spann, både utomhus og innomhus. De
gamle tømmerveggene oser av sjel, ro, historie, trivsel og gammeldags julestemning,
sier vertinna. Her kan du slå deg ned og
myse på alle de morsomme varene, kjenne
lukta av gløgg og kaffe, julebakst og god
mat. Garveriet holder ellers sesongåpent
mellom juni og september, og gjenbruk er

HVA: «Jul in Låve»
HVOR: Skjelstad kunst- og kulturgård,
Steigen i Nordland.
HVEM: Lillian Selvik.
NÅR: Lørdag 30. november og søndag
1. desember kl. 16–19.
FACEBOOK: Skjelstad Kunst og Kulturgård.

en sentral verdi. – Vareutvalget av brukt
og gammelt varierer fra dag til dag, noe
som gjør butikken levende og spennende,
sier Anne-Britt. Billedkunstner Gunn Mari
Grøttum stiller ut under det månedslange
julemarkedet.
HVA: Garveriet kafé, gjenbruk og utstilling.
HVOR: Viosen på Snåsa, Trøndelag.
HVEM: Anne-Britt og Truls Erik Eggen.
JULEMARKED: Fra 16. november til 15.
desember, onsdag, lørdag og søndag kl. 11–16.
PÅ NETT: garveriet-snåsa.no.
FACEBOOK: Garveriet Snåsa.

Har vi til gode å oppdage ditt favorittjulemarked? Del gjerne din perle med oss på Facebook.
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