
Stande på Gisselfeld Juletorv 2018 

Peder Oxe Hallen 
Scenen, Restaurant Villa Gallina Gløgg, æbleskiver, kaffe, te, varm kakao, øl, vand, kage www.villa-gallina.dk  

Hærvejssalt   Sydesalt, saltkar, saltskrubbe og créme  www.haervejssalt.dk 

Zoo-Design   Sanseklude, sengerande, sengetøj, hagesmække  www.zoo-design.dk  

Health & Freedom  Aloe Vera Produkter og kosttilskud fra Forever Living www.myaloevera.dk/haf 

Undarmaa   Tørklæder, frakker, halstørklæder, handsker, sokker m.m. www.undarmaa.com  

byBangshøj   Thehætter, kaffevarmere, toilettasker, grydelapper, puder www.bybangshoej.dk  

No 19   Anne Beathe Nisser, skilte, slik, lanterner, brugskunst Facebook.No19 Haslev 

Skovens Pileflet  Produkter i pil    www.skovflet.dk  

Smykke- Sten og Knipleboden Sten, smykker, juleting, glas, tilbehør til smykker  www.kniplinger.dk  

BTB Vinimport  Kastanielikør, pistacielikør, portvin, sherry, rom, cognac www.btbvin.dk  

Leg og lær   Træ legetøj, metalbiler, puslespil m.m.   www.legoglær.dk  

Møllenisserne  Cernitnisser, nisser på sten, nisser på træ m. lys m.m.  

Julienisser   Strømpenisser, julekort, flettede stjerner, nisser m.m.  

Destination Gisselfeld/  Hør om områdets mange fortræffeligheder og køb 

Camp Adventure  gavekort til det nye Tårn på Camp Adventure  www.campadventure.dk  

Isle of Møn Spirits  Isle of Møn Gin, Isle of Møn Snaps, Barmacist sodas  www.isleofmoen.com  

Nordisk Saltskrub  Saltskrub til krop, ansigt og fødder, olie til ansigt og krop www.nordisksaltskrub.dk  

Happy Lama Fairtrade   Fairtrade Alpaca produkter fra Ecuador, plaider, ponchoer  www.alpacashoppen.dk  

Råvarelageret  Håndbundne børster, koste, flaskerensere   

Mai Precious  Julepynt og dekoration fra Philippinerne, Indonesien, Kina Facebook.Mai Precious 

Økoladen   Økologisk chokolade    www.oekoladen.dk  

Veni Design   Nisser og juleting og strik 

Det Portugisiske Hus  Portvin, vine, delikatesser i piri-piri, marmelade, olie m.m. www.d-p-h-.dk  

Bryghuset Braunstein  Udvalg af forskellige øl og spiritus   www.braunstein.dk  
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Staldene i Peder Oxe Hallen 

Amanda by Winther  Håndlavede jakker, huer, hatte   www.amandabywinther.com  

Julemærkefonden  Julemærker, julekort, gavemærker og krus  www.julemaerket.dk  

Nanni Skalvig  Håndmalet porcelæn, håndmalet glas og lærreder  Facebook: Skalvig håndmalet 

        Porcelæn 

Bull & Co.   Dansk designede smykker   www.bullogco.dk  

Brita´s   Glas kunst 

Kate´s Nisser  Nisser 

Anne Thorald  Kageopsatser, kagefade, julepynt i filt og natur m.m.  

A.G.J. Design   Tekstilhåndværk     www.agjdesign.dk  

Chokoladeparadis  Håndlavet chokolade    www.chokoladeparadis.dk  

Bambusdanmark.dk  Japansk porcelæn, papirklip, julevarer, hårpynt m.m.  www.bambusdanmark.dk 

Vintage Soul Art & Decoration I/S Håndlavet julepynt i keramik/porcelæn Facebook.com/vintagesoul.dk  

Dolphin-Healthcare Aps  Magnet puder, nakkestøtter   www.dolphin-healthcare.dk  

Honningpigen/Wollers Biavl Honning og honningrelaterede produkter  www.honningpigen.dk  

Lyspunktet   Stearinlys fra eget støberi, tilbehør til lys, stager, fade m.m. www.lyspunktet.dk  

North Living   Porcelænsnisser, porcelænsstager, papirstjerner m. lys www.northliving.dk  

TBW Keramik og Smykker Keramik og smykker af egen produktion   

Wool and Wilderness  Uldtøj, frakker, jakker, tilbehør, ponchoer, sjaler m.m. www.woolandwilderness.dk  

Hyrdehøj Design  Håndlavet julepynt, nisser, engle, mus, julesok m.m. 

 

 

 

Herskabsstalde og garager 

Blomstermaleren Tina Jensen Malerier    www.blomstermalerentinajensen.dk  

D-mark   Lakrids og alkoholfri æblegløgg  

Lisbeths Pandekager  Div. pandekager med kød og sødt   www.lisbethspandekager.dk  

Den Engelske Gartner  Haveprodukter, lyskæder, engelsk fudge www.den-engelske-gartner-shop.dk  

Den Lille Fårefarm  Lammeskind, strikkegarn, plaider, huer, vanter m.m. www.den-lille-faarefarm.dk  
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Kirsten Schaub Design  Juletræstæpper, gavesække, julesokker, julelys m.m. www.kirstenschaub.dk  

Annette-kunst  Julepynt i glas, noget julepynt tilført drivtømmer, beton www.annette-kunst.dk  

Keilholt Nisser  Unika nisser – hjemmelavet julepynt, julesokker m.m. www.keilholt.dk  

Trædrejer Benny Birch  Varer drejet i træ, skåle, vaser, lysestager m.m.  

 

Mette Højgård Holm  Flettede julestjerner    

Keramiker Ulla Thornberg Unika keramik med keramiksmykker og pileflet  www.ullathornberg.dk  

Angora Bodywear Aps.  Angora/bomulds klima undertøj   www.royal-angora.dk  

Birgit Hansen  Filt ophæng      

Unika Keramik  Stentøj, keramik, porcelain, skåle, fade, vaser   

NIJI Aps.   Brugskunst, SnowGlobes    www.niji.dk  

Koppen   Gløgg, æbleskiver, kaffe, varm kakao, lumumba, risalamande  

Allround Leisure  Hatte, boots, huer, handsker, jakker   

Frederiks Villa  Maileg nisser, Summerbird chokolade, Disney figurer m.m. www.frederiksvilla.dk  

 

 

Udestande 

Mandelvognen  Brændte mandler    www.mandelvognen.dk  

Bodils Blomster og  Gravpynt, adventskranse, dørpynt, juledekorationer, 

Uldværkstedet Olga  filtede nisser, sko, huer, reversnisser m.m. 

Køier Pølser   Røgvarer, spegepølser, rullepølser, flæsk, sylte 

Almuegaarden  Sukkervarer, brændte mandler, glacerede æbler  www.almuegaarden.dk  

Bagetid Aps.   Juleudstikker til cookies, kageform, tyller, krymmel www.bagetid.dk  

Vivara Naturprodukter  Alt til havens dyr: foder, redekasser og gaveartikler www.vivara.dk   

Bakkely Keramik  Krus m. navn, fade, krukker m.m. alt i egen produktion www.bakkelykeramik.dk  

Jerndesign   Jern ting ”hjerter, juletræer, kræmmerhuse”, nisser m.m.  

Vagabundus   Fåreskind, gedeskind, børnelegetøj, bue og pil, økser m.m.  

Chakar   Svenske Pepperkakor 

By:DAMA   Håndlavet brugskunst til ude og inde – primært i beton  Facebook:CreatebyM-salg  

Mjødgård   Gourmet mjød    www.mjodgard.dk  
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Kildemarksgården  Dadler, figner, klementiner, abrikoser, frugt og most fra Fejø, 

   Grøntsager af egen avl    www.kildemarksgaarden.dk  

Villa Gallina   Flæskestegssandwich, chili con carne, suppe, parisertoast, 

   langtidsstegt oksesteg m. flødekartofler  www.villa-gallina.dk  

Franssens   Kæmpe grillpølser + bagte kartofler   www.franssens.dk  

Livsnyder og Bønderøv  Æbleflæsk, Stevns landskinke, hamburgerryg, bacon                  www.livsnyderogbonderoev.dk  

Puk´s Delikatesser  Sennep, salte, krydderier, pesto, peanutbutter, nødder i sirup www.puksdelikatesser.dk  

Free Company  Gin/tonic     www.1975bySimon.com  

Pouls Spegepølser  Spegepølser, snackpølser, flæskesvær, gl. dags fedt  www.poulsspegepoelser.dk  

Alt Godt   Special oste, tapasbokse, olier og eddiker, oliven  www.altgodt.dk  

Nuts´n More   Dragévarer, nødder, chokolade   www.nutsnmore.eu  

Lazy Eliza   Julepynt, dekorationer og buketter i temaerne Nordisk Jul 
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