
Julemarked i det kreative hjem i Alling 
200 kvm. hjemlig hygge fyldt med gaver, smykker, lækkerier af høj 
kvalitet  
18.-20. november 
Allings traditionsrige samling af kunsthåndværk og Julecafe nu i nye omgivelser, når Julemarkedet afholdes 
på Tulstrupvej 3a i familien Billes hyggelige og hjemlige omgivelser 

 
 Med ikke mindre end 16 udstillere, der præsenterer alt fra den mest avancerede omgang kranse eller 
julepynt, til unikke smykker i glas og glasartikler, smykker i sølv, hatte, elge, brocher og meget andet. 
 Allings Julemarked, der normalt har til huse i beboerhuset er på grund af et sammenfald med koncert i Huset 
fredag aften rykket ind i hjemlige omgivelser på ejendommen Tulstrupvej 3a.  

 

 
 Et overflødighedshorn af udstillere. 
 Jette Mikkelsen, Anne Bille, Maja Germundsen og 
Birgitte Pasgård udstiller både udenfor og inderdøre alle 
mulige afskygninger af sjov julepynt, lige fra de 
traditionelle kranse til eksperimenter i broderi, gummi 
og nye materialer. Jacob Nielsen kommer igen med sine 
muntre Elsdyr, 
 Men også i gaveafdelingen er der masser af spændende 
at finde, Ester Kristensen, Maja Andersen, Annemarie 
Aakjær Svendsen, Line Gottfred Pedersen og Per Bille 
viser hver deres bud på smykker i materialer helt fra sølv 
og guld over til skrot, samt skåle og vaser i keramik. 
Mens Frida Bäckström deltager med sine utallige sjove 
figurer i filt. 
 Desuden møder vi her Henrik Holst med skiffertavler, 
fugle og skåle mm. i træ. 
 De suppleres af Hanne Linding og Charlotte Rude, der 
hver især byder ind med deres former for tekstil. Helt 
unikke strikvarer og personligt tilvirkede hatte. 
 På billedsiden møder vi Mette Juel og Svea Bäckström  
både med tegninger, men også mange andre påfund, og 
Per Bille tilbyder helt professionelle portræt-fotos til 
familie-albummet eller face-book. 
  

 

Godt til ganen.  
Mens Billerne har lovet at huset vil dufte af 
gløgg og æbleskiver bliver der også lejlighed 
til at smage udsøgt øl og vin, fra henholdsvis 
Virklund Bryghus og Christian Sejr Kirring 
med bæredygtige vine. 
Og alle tre dage vil der blive mulig for at 
smage mad fra ”Den lille rå”, der tilbyder 
økologiske Raw Food julelækkerier – konfekt, 
kager og knaserier. Desuden kan man forkæle 
sig selv med forskellige frisklavede smoothies 
eller nyde en lille let ”rå” middagsanretning i 
julecafeen. 

Allings Julemarked har gennem 10 år udviklet sig til at være et egnens mest besøgte, og byder endnu engang 
på specialiteter og udsøgt kvalitet både for øjet og ganen, og byder denne gang endog på musikalsk 
underholdning lørdag aften med Wagn Bruun de Neergaard og Jesper Dengsøe samt Line Marie 
  Kunsthåndværk og Julecafe i Alling har åbent: 
Fredag 18. november 19.30 – 22.00                                  Lørdag 19. november 10.00 – 17.30 og 19.30 – 22.00 
Søndag 20. november 10.00 – 17.00                                                                          Arrangør: Alling Beboerforening 

 



 


