
Stande på Gisselfeld Juletorv 2022 

 
Peder Oxe Hallen 
Scenen, Restaurant Villa Gallina Gløgg, æbleskiver, kaffe, te, juice, juleøl, vand m.v.  www.villa-gallina.dk  

Hærvejssalt   Sydesalt – pilekræmmerhuse   www.haervejssalt.dk  

Zoo-design   Hagesmække – savlesmække, sengetøj, puder, børnetøj www.zoo-design.dk  

Health & Freedom  Produkter fra Forever Aloe Vera   haf.myforever.nu  

Vaniljebutikken  Vaniljestænger, vaniljekorn, vaniljepasta  www.vaniljebutikken.dk  

Dittes Jul   Julepynt i sælskind    Facebook.com/dittesjul 

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

Skovens Pileflet  Kurve og andre ting i pil    www.skovflet.dk  

Smykke- Sten og Knipleboden Smykker – sten – glas – juleting   www.kniplinger.dk  

BTB Vinimport  Kastanielikør, portvin, sherry, rom m.m.   www.btbvin.dk  

Hatte Lotte   Hjemmesyede huer, tørklæder, nederdele, bluser   

Julienisser   Strømpenisser, julekort, fletstjerner 

Baugaardens Jul  Glaspynt, kugler, topstjerner    

Isle of Møn Spirits  Isle of Møn Gin, snaps, likør, sodas   www.isleofmoen.com  

Naturbørsten  Håndbundne børster    www.naturbørsten.dk 

Happy Lama Fairtrade Aps. Fairtrade Alpacaprodukter, plaider, ponchoer, huer m.m. www.alpacashoppen.dk  

Lantz CPH   Parfume fri ansigtspleje, lysterapi og beauty produkter www.lantzcph.com  

Theens Univers  The, tilbehør til the, sparkling tea, engelske delikatesser m.m. www.theensunivers.dk  

Det Portugisiske Hus  Honning, piri-piri, keramik, portvin, bordvin, marmelade www.d-p-h.dk   

By Emma   Vinter tilbehør i lækre kvaliteter, pels – uld – strik  www.byemma.dk  

Økoladen   Chokolade og slik    www.oekoladen.dk  

Mai Precious  Julepynt fra Indonesien, Philippinerne og Kina  Facebook:Mai Precious 

 

 

Staldene i Peder Oxe Hallen 
Amanda by Winther  Håndlavede hatte, jakker/trøjer, net/tasker, sokker m.m.            www.AmandabyWinther.com  

Julemærkefonden  Julemærker, julekort, gavemærker, krus  www.julemaerket.dk  
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Træværkstedet  Tapasbrætter, skærebrætter, skamler, små borde  www.hjemmepåmøn 

Brita´s   Glaskunst    

Te & Mere   Trøfler, kaffejulekalender, julekasser med øl  www.teogmere.dk  

Gisselfeld Kloster  Svenske pepparkakor 

ROÚM   Spiritus lavet på fermenteret roesaft   www.ro-um.dk  

Bull & Co.   Smykker     www.bullogco.dk  

Sophie E. Jewellery Aps.  Smykker    https://www.facebook.com/Sophie.e.dk 

Ka-Ca de Lux  Willow Tree, Disney Figurer m.m.   www.kacadelux.dk  

MønBi   Honning, sirup, pollen, honning hjerter  www.moenbi.dk  

Lyspunktet   Håndstøbte lys, deco til lys, kræmmerhuse m.m.   

Tadregaard   Lammeskind, puder syet med lammeskind, uldgarn  

TBW Keramik og Smykker Keramik fra eget værksted  Facebook:TBW Keramik og smykker  

By Ritz   Beklædning og tilbehør i uld   www.byritz.dk  

Hyrdehøj Design  Håndlavede juleting, nisser m.m.    

 

Herskabsstalde og garager 
Blomstermaleren Tina Jensen Malerier og keramik   www.blomstermalerentinajensen.dk  

Lisbeths Pandekager  Div. pandekager med kød +sødt, vand, kaffe  www.lisbethspandekager.dk  

Jewels of Taste  Græske delikatesser, øko olie, oliven, vin, trøfler m.m. www.jewelsoftaste.dk  

Unika Keramik  Keramik, stentøj, porcelain, skåle, fade, vaser, figurer 

Lammestrup Pelsfår  Garn, strik, væv af uld fra gotlandske pelsfår  www.lammestruppelsfaar.dk  

Frosty Fairy Illuminating Fantasy Håndlavede smykker i læder og porcelæn, figurer m.m. www.frostyfairy.dk  

Benny Birch   Ting drejet i træ, skåle, vaser, lysestager, juleting 

Krebs Glas   Glassmykker, glaskunst    www.krebsglas.dk  

Deichmann Brands  Handsker og andre accessories   www.handskerummet.dk  

Glaskompagniet  Julepynt i glas m.m.     

Egon Gade Artwork  Billeder i rammer, kort, bøger og andre papirvarer  www.egongadeartwork.com  

Butik Jeanne   Opsatser, filtet julepynt, malede julesten, julekugler m.m. www.butikjeanne.dk  

Furbysofie   Jakker, huer, pandebånd, hårbøjler, tørklæder m.m. i pels www.furbysofie.dk  

Koppen   Gløgg, æbleskiver, kakao, kaffe, te, småkager, risalamande  
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Frk. Mollies Blomster  Juledeko, adventskranse, buketter, kræmmerhuse m.m. www.frkmolliesblomster.dk 

Blicher Fuglsang A/S  Guldsmede smykker    www.blicherfuglsang.dk   

Radius Distillery  Gin, æblebrandy, akvavit, æbleau gløgg, gaveæsker  www.radiusdestillery.com  

 

 

 

Udestande 
Mandelvognen  Brændte mandler    www.mandelvognen.dk  

Bodils Blomster/  Gravpynt, adventskranse, dekorationer 

Uldværkstedet Olga  Filtenisser og andre filte-ting 

Køier Pølser   Spegepølser, røgvarer, flæskesvær m.m. 

Almuegaarden Aps.  Sukkervarer, brændte mandler, glaserede æbler m.v. www.almuegaarden.dk  

Bakkely Keramik  Keramik af egen produktion og smedning af knive  www.bakkelykeramik.dk  

Jern Design   Jernting, zink, lys med nisser, urtepotter   

Mjødgård   Mjød og honning    www.mjodgard.dk  

Nobel Coffee   Kaffe 

Druestrup Beslagsmed  Te og krydderier fra Hedebogård, huer, vanter, strømper  

Pouls Spegepølser  Spegepølser, flæskesvær, fedt m. fedtegrever 

Storstrøms Ost  Diverse oste      

Naturesnacks  Naturesnacks – sundere end traditionelt slik  www.naturesnack.dk  

Restaurant Villa Gallina  Flæskestegs sandwich, jordskokkesuppe,  www.villa-gallina.dk  

   Chili con carne, vegetarret, parisertoast, pølsehorn, 

   fadøl, sodavand, juice, kaffe, the og gløgg 

Franssens   Kæmpe grill-pølser, bagte kartofler + drikkelse  
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