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NORDENS STÖRSTA JULMÄSSA

2019

- 40 000 besökare / 9-17 november

Julmagi
på Huseby

Mässa, mat &hantverk
9-17 nov, 9 dagar
Stämningen, maten, ljusen & unikt hantverk...

150 utställare, 11 olika lokaler. Tre matbodar. 200 julgranar.
500 marschaller. Julbuffé, grillar och öppet slott alla dagar.
HUSEBY-2 MIL SYD OM VÄXJÖ, 9-17 NOVEMBER 2019
Öppet: Lördagar kl. 10-20, söndagar, måndag kl. 10-18, fredag kl. 12-20, tisdag, onsdag, torsdag kl. 12-21. Entré: 100:-, barn under 12 år gratis.
Fri parkering | Info: Tel: 0470-75 20 97 | Arrangör: Tel: 0490-824 23, 0490-824 37 | www.husebyjul.se |
#husebyjul

Lördag 9 november - nu tänds julljusen
på mysiga Huseby igen ...
Lördag den 9 november k.l 10 på morgonen
öppnar vi Smålandsjul på Huseby igen. Under
nio dagar håller sedan Nordens största julmässa
för slöjd och mathantverk öppet på Huseby.

Varje kväll tänds 500 marschaller och 200 julgranar.
Alla byggnader och alla parkmiljöer ljussätts vackert
-vi skapar Julmagi på Huseby!

Tack Florence
Stephens!
Vad hade Huseby bruk varit idag om inte Fröken Florence
Stephens skrivit sitt testamente till förmån för svenska folket?
Det vet vi förstås inte men tack vare hennes yttersta vilja
kan vi ge er besökare möjlighet att uppleva det hon önskade skulle vårdas och bevaras för att berättelsen ska leva
för evig framtid.
Vi, Statens fastighetsverk, sköter på uppdrag av regeringen
både skogsmarkerna, jordbruket och bruksområdet i nära
samarbete med våra hyresgäster för att levandegöra platsen och dess historia med spår ända ner till vikingatid.
Välkommen till Huseby bruk!
Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår
gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk
vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra
nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar,
teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges
mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att
förvalta det på bästa sätt. Vi ska också se till att bevara
byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa
dem efter dagens behov och användning - till nytta och
glädje för både hyresgäst och besökare.
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Mat, hantverk och julmagi i en fantastisk bruksmiljö
- det är en svårslagen kombination. Smålands vackraste och en gång största gård tar emot närmare
40 000 besökare i alla åldrar under de här dagarna.
Bussresenärer och besökare från hela norra Europa
kommer för att uppleva den magiska miljön, alla hantverkare och maten från svenska gårdar.
Julgransalléer lyser och 500 marschaller tänds
varje kväll för att skapa stämning. 150 utställare hälsar
dig välkommen!
Alla lokaler på hela bruket hålls öppna under
mässan och i slottet förevisas årets utställning hur familjen Stephens förberedde sin jul.

Välkommen till mysiga och magiska Huseby!

Ljuskonst på Huseby
- här köper du vackra
grenljus

Upplev unikt hantverk
och magisk julstämning

Ljussmedjan kommer till
Huseby med handstöpta
ljuskronor i olika storlek
och former. Utanför Viken i
Skåne handstöps allt från
adventsljus till ljuskronor
och konstljus. Traditionella
ljusstöpningsmetoder förenas med omtanke om miljön. Ljusen stöps av en
egenblandad ljusmassa av
hög kvalitet och marknadens bästa ljusvekegarn.
Detta gör att ljusen brinner
länge och vackert.
www.ljussmedjan.se

Betala med kort
Hällbröd från Hälsingland,
bara en av alla godsakwr du
hittar på julmässan.

Ullkatten är en ny utställare på
Huseby i år. Här hittar du roliga
och spännande tovade mössor,
hattar, broscher och sulor.

90 hantverkare deltar i årets julmässa - och är du ute
efter tomtar så hittar du dem i alla format, storlekar
och tekniker på Huseby. Upplev ett unikt hantverkskunnande på mässan.

Alla får provsmaka de nygjorda
polkagrisarna som kokas på
gammaldags vis. Du hittar polkagristillverkningen i slottets
bottenvåning.
En av publikens och framförallt barnens stora favoriter.

Sedan 1992 har Husebys egen
glögg tillverkats i en begränsad
upplaga som bara kan köpas
på mässan. Den sötas med
flytande lindhonung. Den kan
provsmakas på Bruksgatan.
Finns som Brännvinsglögg
eller Saffransglögg.

Du kan betala med kort i entrén
- men kontant betalning går
fortare. Hos Turistbyrån kan du
ta ut pengar med svenska kort
- men bäst är att förse sig
med kontanter till mässan.

Varje julmässa passerar 40 000
personer över kvarnbron på
Huseby. Hela bruksmiljön är
öppen och 150 hantverkare och
gårdsföretag deltar i Nordens
största julmässa.
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Wiktor
Olssons
prisbelönta chark & delikatesser
Vi hälsar ärade kunder hjärtligt välkomna till...

MISSA INTE
OSTHUSETS
GODA JULKASSE!

Osthuset hittar ni som vanligt i Kvarnen och Hyvleriet.
Följ gärna Osthuset på Facebook

OSTHUSET SALUHALLEN I LUND | 070-575 07 73

Tanketavlor & Stenar, små sydda Skogsmöss.
Vykort, Tavlor m.m. från egna foton.
Sortiment från Tina Järdhult;
Tavlor, Brickor, Almanackor m.m.
med den härliga, halslösa figuren!
Även Diktkort, Isskrapor m.m.
från Annas Ideér.

" Välkommen till vår monter i
Snickeriet & fyll hjärtat med glädje! "

www.skaparateljen.se
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NOBELFESTLEVERANTÖR 2017

Ett urval avSveriges finaste chark
Alspånsrökta Isterband (Svensk mästare), Hemlagad Gräddpastej (Guld Svenskt
Mathantverk), Handlagd traditionell Pressylta (Medaljör Chark SM), Handflätad Prinskorv (fårfjälster), Handplockad Kalvsylta samt rökta korvar av högsta kvalitet.

Vår underbara disk hittar ni direkt till höger i stora Matboden
D SBU

W

T IK

De godaste ostarna till julbordet

• Svenska Mästare
i isterband.
• Ett närproducerat
hantverk.
• Speciellt utvalda
lokala råvaror utan
tillsatser.
• Eget kontrollslakteri.

GÅR

Saluhallen i Lund

Trygghet & tradition!

Wiktor Olssons
Slakt & Chark anno 1948.

www.wiktorolssons.se

Svenskt Mathantverk
HÄRJEDALEN

Prova läckerheter i 70 montrar

De två stora Matbodarna på Huseby där du får provsmaka delikatesser hos alla gårdsföretag är
mycket populära - i år hittar du flera nya mathantverkare här. Här några exempel:
Tjolla från Deje i Värmland är nya och
kommer med Varmrökt regnbågslax av
högsta kvalité samt egengjorda såser och
röror. Hårt tunnbröd och Kalixsylt.

Duerdens Fudge och Toffe. 1922 startade
Alice och Leslie Duerden sin fudge- och
toffeetillverkning i Nelson utanför Burnley i Lancashire, England. Tillverkningen

har sedan fortsatt generation efter generation. Idag är det fjärde generation Duerden som kokar fudge och toffee efter
gamla recept. Skillnaden är att familjen
nu bor i Mullsjö!

Lovö Honung. Ljuvlig naturell och smaksatt honung. Bivaxsalvor, honungstvålar
och cerat. Pollen, propolis och bivaxljus.

Kastebergs Gård som ligger vid
Lagan i Ljungby har varit i familjens
ägo sedan 1862. De kommer bland
annat med en läcker rapsolja, kött
och goda korvar.

I matbodarna hittar du ett 70-tal montrar
- provsmaka dig fram överallt!

Landets bästa
gårdsföretag

I de stora matbodarna på Huseby
deltar landets bästa gårdsföretag.
Du möter ett enastående utbud
av gårdsdelikatesser.

Mysiga Kvarnen

- handla ostkaka, korvar, marmelader och gotter

Rökt struts - magert
och urgott...

På julmässan kan du i år provsmaka nyrökt
strutskött, magert, mört och mycket gott.
Värends struts deltar i år på julmässan. Gården
där de har sin strutsfarm ligger 3 mil norr om
Växjö i Lädja. Här har Värends Struts sina djur.
På mässan röker de bl a strutskött som du kan
smaka, direkt ur röken.

Se alla utställare
i matbodarna i
deltagarförteckningen
på sidorna 10-12!

Kvarnen på Huseby har funnits här ända sedan 1600talet. Den har fem kvarnstenar och fyra kvarnhjul. Ibland
mals det mjöl i kvarnen än idag, då för att visa hur det gick
till förr i tiden. Under julmässan är kvarnen en av våra
mysigaste lokaler.
I Kvarnen hittar du i år följande utställare:
Arles ostkaka som säljer ostkaka, sylt och fudge.
Osthuset med sina fantastiska cheddarostar,
brännvinsostar och vällagrade läckerheter.
Wrams Skafferi med goda juicer på egenodlade ekologiska frukter och bär, teer och läckra marmelader.
Kastebergs gårdsbutik som säljer chark och kött från
egna gården samt egen rapsolja, senap m m.
Olivhus som säljer nötter, baklava och torkad frukt.
Kronobergs Konfektyr som säljer klassiska hemkokta
karameller och andra gotter.
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Möt unika hantverkare i 90 montrar...

Möt ett unikt hantverkskunnande
Handla julklappar av landets skickligaste slöjdare

Huseby är landets största julmässa för unikt hantverk. Mer än 90 olika slöjdare deltar på mässan i ett
70-tal montrar på bruket. Ingen annan mässa erbjuder lika stort urval av hantverk.
Här handlar du direkt av konsthantverkaren själv. Sameslöjd, träslöjd, krukmakeri, grönländskt
pärlbroderi, glaskonst, fårskinn, vävda mattor, kläder, ljuskonst, smycken och mycket annat.
Möt ett unikt hantverkskunnande på mässan. Här hittar du hantverkarna:

Hantverket hittar
du
i följande lokaler:
Snickeriet 25 montra
r
Slottet 6 montrar i olik
a rum
Masugnen 22 montra
r
Mekaniska verkst
aden 9 montrar
Statarmuseet 5 mo
ntrar i olika rum
Samt utomhus utmed
Bruksgatan 5 st

Bruksgatan 5 hantverkare

Masugnen 22 hantverkare

Kvarnbackas monter med alla fina
lammskinn nere utanför matbodarna
på Bruksgatan är ett populärt
stopp. Köp en vacker och varm
vintermössa här..

Landets finaste mässlokal ligger i Småland på Huseby.
Vi menar givetvis den gamla Masugnen med sin fantastiska lite råa rymd och tunga stenväggar. Här hittar du
olika hantverkare i två våningar. Allt i från ljuskonst till
tovat. Är du ute efter en riktigt fin julbock, handtillverkad
i halm, hittar du den här.

Bruksgatan. Hantverk,
mat och catering, ett
20-tal utställare utmed
gatan, varav 5 hantverkare.

Alséns - idag säljer Alséns
sina marschallyktor över hela
världen, men det var på Husebys Bruksgata det tog fart
på riktigt.

Flowers by Ou är en ny utställare som
gör superfina växtterrarium, jularrangemang och fina tomtar i granris.

Mekaniska 9 hantverkare
I mekaniska verkstaden, på andra våningen vid Bruksdammen, hittar du ett tiotal fina hantverkare i en riktigt mysig, lite
rå lokal. Här har också Husebys egen smed sin verkstad.

Mekaniska verkstaden, vid bruksdammen. Här möter du ett
tiotal olika hantverkare på andra våningen i en mysig lokal.

Vår nyaste lokal - Statarmuseet.
Här möter du Hantverksgruppen,
från trakterna kring Laholm. Fem
olika montrar med allt från barnkläder, keramiktomtar, kransar och
dörrdekorationer till tennsmide och
återbrukshantverk.

Statarmuseet 5 hantverkare
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Margret Hannisdottir Borg har varit med längst av alla
utställare på Huseby, ända sedan de första åren på 90talet. Alltid på sin plats i Snickeriet och med sin trogna
“husbock” på plats uppe på väggen - titta noga så får ni
se. Margret är isländska av börd och jobbar i ren islandsull. Härliga varma vintermössor, tröjor och caper.
En urduktig hantverkare. Missa inte Margret i början av
den härliga lååånga Snickerilokalen.

Snickeriet 25 hantverkare
Snickeriet är ursprunget till julmässan på Huseby, ända
sedan starten har hela den långa snickeriladan varit fylld
av hantverkare. Så även i år. Du hittar 25 olika montrar
med alla slags hantverk här.

Snickeriet, vår äldsta lokal. Här möter du 25 olika
hantverkare i en fantastisk exposé.

Slottet 6 hantverkare
I slottet deltar sex hantverkare i
fem olika rum. Du hittar fina kläder i linne,
betonghantverk, trähantverk, vävda trasmattor
och lammskinnstofflor bl a. Här har också
polkagristillverkningen sin plats. Provsmaka!

Smidesljusstaken som alla inredare älskar

Syskonen Lenny Nilsson, Emelie Nilsson, Mikaela Nilsson och Joel Nilsson
tillsammans med Pär Jonasson - dagens Våges. Smideskonstnärer du
möter på Huseby.

De är femte generationen som arbetar i järn.
Pappa Våge startade sin smidesfirma på 90-talet och
idag utvecklar barnen smidet i verkstaden hemma i
den lilla småländska byn Äskås.
Idag ligger Våges fokus på modern och spännande
design. Emelie Nilsson är utbildad formgivare och hon
ser till att nya spännande kollektioner tas fram för
varje år. Form kombineras med funktion och resultatet
är klurigt, samtidigt som det är vackert. Syskonen Joel,
Mikaela, Emelie och Lenny Nilsson är riktiga järnhantverkare vars stilsäkra stakar älskas av inredare.
Varje ljusstake stämplas med både formgivarens
och hantverkarens initial.
Upplev Våges järnsmide på Husebys julmässa.

Klurigt, vackert och modernt.
Ljusstaken Tving, en av
Våges nya smidesljusstakar.

I vår deltagarförteckning
samt på hemsidan hittar
du alla utställare.
www.husebyjul.se

Jul i Frökens hem…

Öppet Slott varje dag under mässan

Har du läst romanen Florence
Stephens förlorade värld?
Huseby Bruks blomstrande
uppgång med kungabesök på
1800-talet och det skandalomsusade fallet på 1950-talet
görs levande i den faktabaserade sannsagan.
Slottet på Huseby står kvar
som när Fröken Florence
växte upp under sent 1800-tal
eftersom hon själv helst ville
ha allt ”som på Pappas tid”.
I år förflyttas vi åter till
sent 1800-tal, slottet är förberett för familjen Stephens
julfirande. Tjänstefolket har

I Husebys växthus där det
odlas för fullt under vår och
sommar har Huseby Bruks
trädgårdsmästare nu försäljning hela julmässan. Här finns
lökar, blommor, växter och en
massa saker som inspirerar
till att skapa egna arrangemang inför helgerna.

Stinas Julcafé dukar upp sin gröt- och
skinksmörgåsbuffé i det stora, varma tältet
vid Hyvleriet. Här hittar du kakor och smörgåsar till julfikat och soppa om du är sugen
på något varmt.
På Grötbuffén förser du dig själv med risgrynsgröt, skinksmörgås och alla tillbehör.
Tältet är uppvärmt, har ett gediget golv
och sköna sittgrupper.

putsat, polerat och fejat. Borden står dukade, granarna är
pyntade, vackra blommor
pryder rummen och Herrskapet har förberett sig på
olika sätt inför helgerna.
Vi har även i år Öppet slott
då du besöker slottet på egen
hand den tid som passar dig.
Kunniga guider finns
till hands för frågor
och priset är 50 kr/
vuxen, fritt för barn
under 16 år i vuxens
sällskap.

Efter 140 år på vinden på Huseby
slott hittades en dittills okänd trälåda med historiska dokument från
Joseph Stephens tid vid ett stort
järnvägsbygge i Indien. I utställningen En Låda på Vinden får du
veta mer om vad lådan har betytt
för vår kunskap om både Småland
och Indien. Öppen samma tider
som mässan.

Linas Artwork är ny utställare som
gör mycket fina smycken. Lina
använder till stor del resin, metalltråd och torkade naturmaterial för
att göra smycken. Metalltrådsmetoden kallas wirewrapping och Lina
använder den för att dekorera sina
resinverk men hon skapar även verk
med bara tråden. Tjock järntråd
hammras för att ge ett
finare resultat. Lina har
även halsband som görs
av stenar som steriliseras och sedan dekoreras med ett Tree of Life
i metalltråd.

I Värdshuset Stallet serveras
Husebys populära julbuffé med
det bästa från julbordet.
All den goda maten är hemlagad
i Husebys egen restaurang.
Pris julbuffé: 290 kr/person.

Gruppbokning minst 10 pers
eller drop-in med reservation för
fullbokning. Tel. 0470-752131

Vad är ett vattenhjul och hur fungerar det? Varför rinner inte alla
vattendrag i en rak linje?
I utställningen Make IT flow i
Masugnen kan du själv experimentera, upptäcka och fascineras av
världens viktigaste vätska - vatten.
Se öppettider i programmet.
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Spännande
nya utställare

Lenas tavlor
Lena skapar tavlor för inredning i
olika material. Hennes man Lasse
snickrar träramar.

8 olika mässlokaler,
marknadsgata och julmiljöer
(Utställare i rött)

Ullkatten
Tovade mössor, hattar, broscher
och sulor. Dörrkransar till höst
och jul. Blomgrupper till advent.

www.facebook.com/ullkatten/

Snickeriet
Hyvleriet &
Hyvleritältet

Naturum
WC

www.lenastavlor.se

Det här hittar du i
de olika lokalerna

Statarmuseet

Julcaféet
Växthuset

Sågverket

Elisabeths
Trädgårds
Café
Slottet

Masugnen

Biskopshuset

Kvarnen

P

Barnens mässa - polkagrisar
och ponnyridning

Bole
Tomtar i olika storlekar,
tillverkade i cement.
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Snickeriet - Stor hantverksutställning - 25 utställare.

Hyvleriet & Hyvleritältet
- Två stora matbodar fyllda
med gårdsföretag, försäljning
och provsmakning.

Marknadsgatan
- Utmed hela bruksgatan marknad
med hantverk och mat.

Vivis Barn- och Dockkläder
Sydda och stickade barn- & dockkläder, dam- & barnförkläden, flaskbyxor, grytlappar, spishanddukar,
väskor och bäddset till docksängar.

Södergårdens Hemslöjd
Vävda trasmattor, traslöpare,
lovikkavantar, stickade sockor,
vantar & mössor.

Slottets b.v. - Polkagristillverkning,
hantverkare i de olika rummen.

Stinas Julcafé
- Julkaﬀe, smörgåsar, kakor,
risgrynsgröt m. m i vackert,
uppvärmt tält.

Parkering
800 platser!

HELA HUSEBY
försätts i julstämning

Ulltråden
Handvävda inredningstextiler.

Slottet - Utställning, visningar
av Frökens orörda 1800-tals hem.

Statarmuseet
- Hantverksgruppen, utställare.

Grevebyggnaden

Boksmart
Succésagor om svensk historia, lekfulla med handritade illustrationer
av Andreas Sjölander. Ett lättsamt
och roligt sätt för dig och ditt barn
att få koll på våra tidigare kungar
och drottningar.

vivi-barnochdockklader.123minsida.se

Elisabeths Trädgårds Café
Husebys egna café. Här kan du
slå dig ner och njuta av härlig ﬁka
med julens klassiska godsaker.

Växthuset
- Trädgårdsbutik med julblommor.

Brukshandeln

www.honshyltegard.nu

www.barnsmart.se

Kvarnen - Matutställare.

Gamla Smedjan julbutik
- Julbutik och biljettförsäljning.
Uttagsautomat.

Värdshuset Stallet
Husebys restaurang
serverar julbuﬀé.

Gamla smedjan
Turistbyrå

Hönshylte Gård
Ull och garn från egen
alpackauppfödning.

Brukshandeln - Nostalgibutik.
Mässkontor.

Masugnen - Designhantverk
på två våningar och utställningar.

Entré

www.webpopup.se

Grevehuset
- Kronobergsslöjdarna försäljning.

Mekaniska verkstaden
Hantverkare på andra våningen.

Värdshuset
Stallet

Mekaniska
verkstaden

Webpopup
Egendesignade och svenskproducerade presentkalendrar.
Perfekt present som man själv kan
fylla med vad man vill, till exempel
varor från övriga utställare.

Biskopshuset
- Keramikhuset - konst m.m.

Naturum
- Julpyssel och utställningar. WC.

Sågverket - Museum.

Entré vid Handelsboden.

med julgransalléer, marschallhav och ljussättning av hus och miljöer. 150 utställare deltar i olika lokaler.
Alla lokaler öppnas. På kartan ser du var lokalerna finns på området. Välkommen till Nordens största
och mest stämningsfulla julmässa.

Barnen älskar julmässan. Här kan de provsmaka
godis, rida ponny nere vid Mejeriet, prova på hur
vatten fungerar i en spännande interaktiv utställning, pyssla i Naturrum och gå på skattjakt.

Under 12 år har barn gratis entré.
Kanske populärast är det att se hur polkagrisar
tillverkas och sedan provsmaka de nykokade
karamellerna i Slottets bottenvåning hos Virestads
folkdanslag. Sedan kan de pyssla på Naturum och
experimentera i utställningen Make IT flow.

Tomteorkesterns parad är också en favorit för
barnen. Se programmet för allt som händer på
Huseby julmässa.

Kling kollektion, kappor och koftor i
ull, med fokus på FÄRG & FORM!
Du hittar Kling kollektion i snickeriet.

www.vages.se
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Jul på Huseby 2019 - Utställare
SNICKERIET - HANTVERK
Alséns hantverk från Öland AB
Marschallklot, stormlyktor, lampor,
ljusstakar i stengods samt smide.
0708-460914
Glada Kossan
Bilder i eller utan ram, vykort,
almanackor, böcker m.m. med
egna kossmotiv med mycket humor.
Eget tryck på olika textilier.
0303-748623
Bibes Sykällare
Barnkläder, dockkläder, spishanddukar,
grytlappar, kuddar, blompinnar, virkade
djur och träljusstakar.
070-647 09 79
Boksmart
Succésagor om svensk historia, lekfulla
med handritade illustrationer av
Andreas Sjölander. Ett lättsamt och roligt
sätt för dig och ditt barn att få koll på
våra tidigare kungar och drottningar.
070-877 76 88
Capkeramik
Keramik, svart och vitt.
070-253 72 77
Enelunda Gård
Kransar. Handgjutna ljus i olika
färger och former.
0413-218 07
Hannesdottir
Handstickat i ren Islandsull. Traditionella
Islandströjor, mössor, pannband, vantar.
073 703 99 65
Kling Kollektion
Kappor och andra kläder i ull med
tillhörande accessoarer.
0706-812 401
Kreativa Demo
Handgjorda smycken i läder och stål,
ponchos.
042-33 35 85
Lenas Skaparateljé
Små skogsmöss med "julkläder",
ensamma och i arrangemang. Vykort,
magneter, bokmärkesmagneter, tavlor,
tankestenar &"vänd på mig".
070-866 86 65
Lenas Tavlor
Tavlor av canvastyp med motiv gjorda av
servetter, pynt, band och text. Skapade
på riktig målarduk i egensnickrad träram.
076-051 63 60
Marianne Löwgren Design
Smycken, skulpterade djur, svarta stenar
med regnbågens färger.
0706-67 70 67
Marina Bonnevier Form/Design
Brukskeramik; Gratängformar, vaser,
burkar, hinkar, fat, tunnor och krukor.
Vävda linlöpare, kuddar, plädar och
lintrasor. Sydda handdukar m.m. i lin.
073-801 99 22
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Min Kräm
Egentillverkade hudvårdsprodukter
och ekologiska naturkrämer.
070-571 63 15
Ompen HB Konsthantverk
Skäggtomtar och hängtomtar i
olika former, änglar och smycken.
031-25 47 12
Rangvalds Hantverk & Ting AB
Handkramade snöbollsljus, mjuka
ullprodukter i egen design,varma
ullponchos, koftor, tröjor i Cashmire.
Produkter av Gotlandspäls.
070-022 24 31

MEKANISKA VERKSTAN - HANTVERK
Be Kind
Egensydda mössor och accessoarer.
073-501 33 03
Brittas Böcker
Egna böcker som ges ut på
förlaget Brittas Böcker. Honung
från egen biodling.
0481-634 63
Eldhästens Bild
Minigrafik, keramik, änglar, raku, tomtar,
figurer, ägg, fjädrar, spel.
031-27 26 72

Ullcentrum Öland
Grytunderlägg av tovad ull, ullsulor,
sittdynor, stickade mössor, schalar
och vantar.
0485-290 10
Våges
Smidesljusstakar och ljushållare.
Handstöpta ljus.
0474-630 55
Växjö Glashytta
Egen tillverkning och design av
bruksglas, servisglas, skålar, ljuslyktor,
vaser. Studioglas med LED-belysning.
Spegeldekorationer. Gravyr på plats efter
kundens önskemål.
070-560 56 44
Vivis Barn- & Dockkläder
Sydda och stickade barn- & dockkläder,
dam- & barnförkläden, flaskbyxor,
grytlappar, spishanddukar, väskor och
bäddset till docksängar.
0320-551 70
YRSAskinn
Mjuka, fluffiga skinnkuddar i
Nordiskt miljövänligt älgskinn.
Originella, snygga förkläden i ekologisk
svensk nöt. De olika pälsprodukterna av
lamm kommer bara ifrån Dalarna.
073-689 94 56
Åkers Skinn & Ull
Produkter i fårskinn; tofflor, mössor,
vantar, handedsvärmare, västar, kuddar,
sittdynor, cykelsadelskydd, lammskinn.
0370-740 06
Östanå Fårgård
Tovade sulor och lammskinnprodukter
från egen fårbesättning, hela skinn
(KRAV).
0530-413 90

Fårmors Lammfällar
Tvättbara lammfällar och skinnhantverk.
070-584 14 25
Fogarolli
Varm choklad och Italienskt espressokaffe som serveras med cantucci av proffesionella baristor.
0416-58 88 82
Kluriq Knep & Knåp
Knep & knåp, klassiska träspel och träleksaker. Egen tillverkning i Sverige.
5-öresgolf, bowling, luffarschack m.m.
0493-706 00

Schweizermandel i Ambjörnarp AB
Schweizermandel, salta och kanderade
mandlar och cashewnötter, choklad- och
kanelmandel, mjuk kola.
0325-605 27
Södergården Hemslöjd
Vävda trasmattor, traslöpare, lovikavantar, stickade sockor, vantar & mössor.
Egen honung.
0322-629 0 30

Boslöjd
Skärbrädor, ostbrickor, nyckelskåp,
olivskedar, stekspadar, slevar,
smycken, trofésköldar m.m.
0486-303 92

Rösta på...

BÄSTA MONTER

- vinn en priskorg
för 3 000 kr.
EPD Design
Glas och keramik, bruks- och presentgods. Masker, fat, glassmycken, änglar,
tomtar, katter m.m. Julstrumpor i tyg.
0709-24 51 91
Flowers by Ou
Växtterrarium, jularrangemang
och tomtar i granris.
073-5635201
Inghild Norlander
Vantar, sockor, hårhandduk,
löpare, förkläden, barnförkläden,
underlägg, kort, granprydnader,
kuddar, grytlappar, boule- och
golfhanddukar, mattor, väskor,
pulsvärmare, servetter och bröddukar.
076-391 38 27
JonJul's Design
Betongkonst med julglädje. Tomtar,
vättar, möss m.m.
070-831 00 38
Pratoom´s Hantverk
Blommor och bijouterier i bröddeg.
Örhängen.
070-370 92 93
The Universe of Majjsan
Handgjorda smycken, drömfångare,
skulpturer, textiltryck m.m.
070-831 00 38
MASUGNEN NEDRE - HANTVERK
Arlequin Ciquin design
Smycken av natursten, stencollier. Silverinfattade sten-cabochoner med mera.
042-36 60 94

Konsthantverk Ann-Britt Weidmert/
RÅ Form
Tovade föremål så som nyckelskåp,
änglar, får, käpphästar, hackspettar,
kuddar m.m. Pilbollar med lyse,
talgbollshållare och serveringsbrickor
i pil. Stengods för utebruk.
070-888 28 22
Monicas Hustomtar
Hustomtar och jultomtar i 3 olika
storlekar. Blompinnar, fleecemössor
i grått och rött.
036-19 05 71
Ljussmedjan
Handstöpta ljus och ljuskronor i olika
storlekar, ljusuppsättning samt torkad
svamp i tätförslutna burkar.
076-248 32 41
Pärleri
Egentillverkade tomtar, klockor, dockor,
klot, stjärnor och diverse julprydnader.
Allt gjort av pärlor. Trasmattor.
070-735 11 36
Rag2Rug
Trasmattor, kuddar och kassar
av återvunna textilier.
070-859 73 06
Ramsåsa Halmslöjd
Halmslöjd; bockar, tomtar samt annan
halmslöjd.
0417-420 30
Rånnemåla Änglaskog
Honung, naturell och smaksatt med
naturliga ingredienser. Ringblomssalva,
3D-kort, Skyddsänlgar av glaspärlor
072-426 68 82
Risfjells Sameslöjd
Sameslöjd. Kåsor, knivar, askar,
trummor och smycken. Textil serie i
egen design. Skinnprodukter väskor,
tennarmband m.m.
0940-152 05
Ullkatten
Tovade mössor, hattar och sulor.
Dörrkransar till höst och advent.
Blomgrupper till advent.
073-659 16 66

Kvällsöppet; tisdag onsdag och torsdag kl. 12-21
Västerport Studioglas Kalmar
Handblåst glas. Vaser, skålar,
glasfigurer m.m.
070-369 86 12
Yasmin Sjöström
Hemvävda trasmattor, lovikavantar,
tovade vantar, mössor, stora och
små tovade glöggtomtar samt grytlappar.
073-528 11 58
STATARMUSEET - HANTVERKSGRUPPEN
Ida P Design
Handtryckta och handgjorda barnkäder
och barnprodukter. Mössor, bodys, napphållare, filtar m.m. Även handtryckta kalsonger med traktorer till barn och män.
070-621 52 02

SLOTTET - HANTVERK & POLKAGRISAR
AR Hantverk HB
Handmålade bruksföremål i trä och
terracotta. Handmålade Postlådor. Lernittomtar, svampar till adventsljusstakar.
0512-204 75
Carina Köster Akvarell
Akvareller och akvarellkort samt
kökshanddukar med eget tryck.
070-461 10 48
Ewa Dolck AB
Egen design och tillverkning i betong
och återbruk som cafébord för trädgården,
inredningsdetaljer och smycken.
076-196 90 99

Ingegerd Anderssons Dörrkransar
Dörrkransar och juldekorationer.
0430-200 54

Nytt av gammalt
Återbruk av gamla tyger, tekniker och
broderier. Kuddar, necessärer, väskor,
grytlappar, en del kläder, disktrasor m.m.
070-208 59 79
Pepparkakshuset Tennsmide
Handgraverade och handsmidda
tennsaker och smycken.
0430-305 64
MASUGNEN ÖVRE - HANTVERK
Gotlands Strumpfabrik
Ullkoftor, tröjor, vantar, handledsvärmare,
halsdukar, mössor. Strumpor och sockar i
mohair och ull.
073-644 07 37
Hönshylte Gård
Ull och garn från egen alpackauppfödning.
072-424154
Linas Artwork
Smycken av resin, metalltråd, polymerlera
och torkat naturmaterial. Medutställare Siv
Persson; stickat och virkat hantverk.
072-969 11 15
Lizette of Sweden
Smycken i luffarslöjd, makramé, flätning,
Kumihimo, Chainmaille och läder.
0410-27 21 95
Oldergaard Glashytta & Ateljé
Konstglas och glassmycken. Målningar på
tavlor och kuddar.
073-3822546
Santatorp
Julkort tryckta från egna original. Egenskrivna- och illustrerade barnböcker.
0479-510 12
Webpopup
Egendesignade och svenskproducerade
presentkalendrar. Fyll själv din kalender
med vad du vill, t.ex. godsaker du hittar på
mässan. 073-355 59 01

Röstånga Bröd HB
Långjästa surdegsbröd på egenmalt extra
grovt absolut färskt stenkvarnsmjöl.
0706-54 75 78

Johans Lamm Kvarnbackas
Islandshästar
Gårdens egna lammkött, hästsalami.
0706-78 78 54

Sankt Anna Rökeri
Charkprodukter med ett sortiment av
både svenska klassiker och ett unikt
sortiment av lufttorkade produkter.
072-554 36 97

Lovö Honung AB
Naturell och smaksatt honung.
Bivaxsalvor, honungstvålar och cerat.
Pollen, propolis och bivaxljus.
070-774 44 90

SHF Konfektyrer
Gammaldags kokosbollar och risbräck.
070-1757566

Mariannelunds Karamellkokeri AB
Hemkokt konfektyr.
0496-100 63

Svenskt Mathantverk
Hällbröd, julhällbröd, skogsknäcke,
tunnbröd, enbärsmust, julmumma,
svagdricka, forbondekorv, lingonost,
julost m.m.
070-869 40 59

Norbergs konfektyr
Naturgodis och baconsnacks.
070-306 05 43

Åsbergets Gårdsmejeri
Goda gårdsproducerade ko- och
getostar från eget mejeri.
Ekologiska och kravmärkta.
0706-461761

Laholms Konstverkstad
Vrångarpstomten. Helt handgjorda och
handmålade figurer i lergods. Tomtar,
troll, yrken, hobbies m.m.
0430-230 54

Lillys Skinn och Garn
Lammskinn och lammskinnstofflor.
Löskragar, vantar och sulor samt
handspunnet garn.
070-768 13 98
Maria Lindberg Design
Egendesignade kläder.
0651-417 44
Ulltråden
Handvävda inredningstextiler.
073-091 35 77
Virestads folkdanslag
Polkagristillverkning och försäljning.
HYVLERITÄLTET - MAT

HYVLERIET - MAT
Ahls korv & nötkött
Prinskorv, isterband, leverpastej,
medwurst, ölkorv samt julkorv.
070-607 41 13

Sealby Consultancy
Småskaligt tillverkad Olivolja från
egen olivlund i Grekland.
076-093 48 28

Björka Gård
Björksavsdryck med tranbär.
Björksavsglögg och enbärsdricka.
070-302 89 71

Svenskt Mathantverk
Hällbröd, julhällbröd, skogsknäcke,
tunnbröd, enbärsmust, julmumma,
svagdricka, forbondekorv, lingonost,
julost m.m.
070-869 4 59

Bräutigams Marsipan & Konfektyr AB
Marsipan samt praliner, choklad
och tryfflar.
0300-54 18 70
Brostorps hemlagade
Egentillverkade ostar & ostkaka, allt av
mjölk från korna på gården.
0140-430 54

AB Delikatessgrabbarna
Heminlagd sill, kallrökta korvar,
salami samt rökt ål. Hemlagad senap.
0459-830 00, 0709-21 14 00
Bräutigams Marsipan & Konfektyr AB
Marsipan samt praliner,
choklad och tryfflar.
0300-54 18 70

Duerden's Fudge & Toffee
Engelsk fudge och toffee, egentillverkad i
Sverige enligt gamla släktrecept.
079-340 87 87

FC agenturer AB
Tunnbröd, Agnäs Muddus vildmarks-,
norrskens-, och blåbärsglögg, sylt.
0300-54 44 51

Fogarolli
Varm choklad och Italienskt espressokaffe som serveras med cantucci av
proffesionella baristor.
0416-58 88 82

Perssons Delikatesshandel AB
Chark från Vindeln i Västerbotten, rökt
på gammeldags vis. Sidfläsk, skinka,
fläskfilé, renkött, älgkött, ren-, älg-, hjort
och vildsvinskorv, Ost från Västerbotten.
Hemlagad senap, tunnbröd, honung
samt sylt med hög bärhalt.
070-379 93 76

Osthuset i Malmö & Lund
Julens alla ostar, dessertostar,
hårdostar och rökt korv.
070-575 07 73
Schweizermandel i Ambjörnarp AB
Schweizermandel, salta och kanderade
mandlar och cashewnötter, chokladoch kanelmandel, mjuk kola.
0325-605 27

CC's Havtorns Delikatesser AB
Havtornsprodukter; saft, juice, torkade
bär, te, marmelad, lemonad, glögg,
skorpor m.m.
072-195 53 34

Olivhus
Oliver och vit ost.
070-233 13 57

Reservation för ev. ändringar.

Tjolla Delikatesser
Varmrökt regnbågslax av högsta
kvalité samt såser och röror.
Hårt tunnbröd och Kalixsylt.
0702-45 68 99
Wiktor Olssons Chark
Charkprodukter: Handlagad pressylta,
kalvsylta, leverpastej, prinskorv,
isterband. Svenska mästare i
isterband och pastej.
0457-808 65
Yxereds Bageri AB
Stenugnsbakade limpor, surdegsbröd,
skållad honungslimpa, julvört, franska
våfflor, saffranssnurror.
070-274 32 68

Hälsinge Hjortron
Hjortronsylt, blåbärsylt, rårörda havtorn,
bärpulver, tranbärsylt.
070-317 23 86
Havskusten AB
Tunnbrödsrullar & Dryck
0705-90 12 09
I.S Te och Kryddor
Te, kryddor, pepparkakor.
042-18 11 12
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...Utställare

Reservation för ev. ändringar.

KVARNEN - MAT

UTE - HANTVERK

UTE - MAT

Arles Ostkaka
Äkta färsk ostkaka.
070-849 03 59

Alséns Hantverk från Öland AB
Marschallklot, stormlyktor, lampor,
ljusstakar i stengods samt smide.
0708-46 09 14

Stinas Julcafé
Stinas Julcafé: Grötbuffé med skinkmacka samt soppa, smörgåsar, kaffe
och härligt julfika.
0141-585 85

Kastebergs Gårdsbutik
Kött, korv och charkprodukter av
nöt från egen gård. Rapsolja,
senap och äppelglögg.
0372-120 00

Bole
Tomtar i olika storlekar,
tillverkade i cement.
073-803 37 94

Casey's Fish & Chips
Genuin Irländsk fish and chips, battered
sausage (friterad korv), garlic
mushrooms (veganskt) och friterad
Mars chokladkaka.
070-093 43 80

Kronobergs konfektyrer
Hemkokta karameller, fikonbollar,
marmelad, teaterkonfekt, choklad,
mintkyssar, brända mandlar, fudge,
fransk nougat, presentförpackningar.
0470-637 24

Den Danske Grillbar
Røde pølser, burgare, dansk julfika mm.
073-309 69 52
Jafaris Group AB
Donuts "Munkar" med olika doppning &
fyllningar, churros, kanderade & chokladdoppade äpplen, vit sockervadd och pepparkakor med glasyr, läsk & kaffe.
070-576 36 46

Olivhus
Nötter, baklava och torkad frukt i
olika smaker.
070-233 13 57
Osthuset i Malmö & Lund
Julens alla ostar, dessertostar,
hårdostar och rökt korv.
070-575 07 73
Wrams Skafferi
Juicer på egenodlade ekologiska frukter
och bär. Äppel, morot, rödbeta, spenat,
blåbär, aronia, lingon m.m. Ekologisk
quinoa, teer, marmelader.
044-31 04 30

Elin Karlssons julkärvar
Dörrkransar, havrekärvar.
0470-77 15 22
Odin's Spear
Kopior av historiskt hantverk så som
keramik, pärlor, korgar, vapen, läder och
ull. Bronsamuletter och träleksaker från
vikingatiden. Djurskinn.
0720-07 31 98
Vrankunge Trädgård
Dörrkransar och andra dekorationer
i naturmaterial. Julbockar i granris.
0470-75 43 00

Johans Lamm
Kvarnbackas Islandshästar
Rökt lammfiol, lammkorvar och
hela lammskinn.
070-678 78 54
Kalmar Musteri
Lokalproducerad läskande must på
äpplen och päron samt honung.
0766-86 18 64

Olivhus
Oliver och vit ost.
070-233 13 57
Per i Viken Chark AB
Grillad korv, hamburgare och dryck.
070-392 49 86
Schweizermandel i Ambjörnarp AB
Schweizermandel, salta och kanderade
mandlar och cashewnötter, choklad- och
kanelmandel, mjuk kola.
0325-605 27
Svenskt Mathantverk
Hällbröd, julhällbröd, skogsknäcke,
tunnbröd, enbärsmust, julmumma,
svagdricka, forbondekorv, lingonost,
julost m.m.
070-869 40 59
Värends Struts
Vakuumförpackat fryst strutskött. Olika
köttdetaljer, korv och rökt kött. Strutsägg
samt produkter av strutsolja.
070-428 95 19
Wahlkvist Steak n’ Grill AB - Viltwok
Viltwok på kronhjort i pitabröd, med
picklad rödlök, sallad, äppelchutney och
en fantastisk tomatiserad timjansås.
073-159 94 59

Tomteorkestern paraderar

Den populära tomteparaden, d.v.s
Lördag 9 november kl. 12.00
Växjöskolornas Musikkår spelar och Onsdag 13 november kl. 18.30
paraderar traditionsenligt:
Lördag 16 november kl. 12.30

Julpyssel & skattjakt
för hela familjen

Naturum är öppet under hela Julmässan. Alla är välkomna
att julpyssla med naturmaterial och gå på skattjakt.

På Naturum finns dessutom en spännande utställning om Kronobergs natur
med både älg och varg. I år visas ett bildspel om Åsnen, Sveriges nyaste
nationalpark med sin alldeles egen sång. Pyssel- och julklappsverkstad,
tipspromenad, reflexbingo och skattjakt.
Välkommen in till Naturums skattkammare!
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Program & tider
Lördag 9 nov öppet kl. 10-20.

Mäktig körsång med Joyvoice

Upplev mäktig körsång i år på Huseby julmässa. Det är popkören Joyvoice med över 100 medlemmar från närområdet
som kommer för att skapa julmagi med poppiga julsånger.
Det utlovas mycket energi och sångglädje på slottstrappan lördagen
den 9 november och söndagen den 10 november. Joyvoice gör två
framträdanden på lördagen, kl 13,30 coh 16.00. På söndagen den 10
november uppträder Joyvoice 11.30 och 14.00

...och vacker a capella av Aura

• Tomteorkester paraderar kl. 12.00.
• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Kören Joyvoice, kl. 13.30 & 16.00.
• Ponnyridning vid Mejeriet/
Växthuset kl. 12.00– 19.00
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• ”Make IT flow” kl. 12-19,
en interaktiv utställning om
vatten i Masugnen.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Kören Joyvoice, kl. 11.30 & 14.00.
• Ponnyridning vid Mejeriet/
Växthuset kl. 12.00– 19.00.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• ”Make IT flow” kl. 12-17,
en interaktiv utställning om
vatten i Masugnen.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.

Måndag 11 nov öppet kl. 10-18.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.
• Luciakör och luciatåg på slottstrappan kl. 17.30. Barn från Skatelövs
och Västra Torsås Församlingar.

Vokalkvartetten Aura från Gemla med omnejd bjuder på ett program med a capellasång i folkton. Med jul- och vintertema väver
dessa fyra klara röster en väv av närvaro och innerlighet som bjuder in till julstämning och värme.
Auras medlemmar heter Monika Bivall, Anna Söfringsgård,
Christina Bremer Sjödin och Anneli Sundin.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Aura, stämningsfull a capella i
folkviseton kl. 18.00.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.

Söndag 10 nov öppet kl 10-18.

Tisdag 12 nov öppet kl. 12-21.

På torsdagens mysiga kvällsöppet samt även sista lördagen
den 16 november kommer den skönsjungande sångkvartetten Aura till Husebys julmässa.

Torsdag 14 nov öppet kl. 12-21.

Fredag 15 nov öppet kl. 12-20.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Ponnyridning vid Mejeriet/
Växthuset kl. 12.00– 19.00.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.
Lördag 16 nov öppet kl. 10-20

• Tomteorkester paraderar kl. 12.30.
• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Aura, stämningsfull a capella i
folkviseton kl. 15.30.
• Ponnyridning vid Mejeriet/
Växthuset kl. 12.00– 19.00.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• ”Make IT flow” kl. 12-19,
en interaktiv utställning om
vatten i Masugnen.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.
Söndag 17 nove öppet kl 10-18

Onsdag 13 nov öppet kl. 12-21.

• Tomteorkester paraderar kl. 18.30.
• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.

• Öppet slott hela dagen, entré 50 kr.
• Ponnyridning vid Mejeriet/
Växthuset kl. 12.00– 17.00.
• Polkagriskokning hela dagen i
Slottets bottenvåning.
• Julpyssel i Naturum drop-in.
• ”Make IT flow” kl. 12-17,
en interaktiv utställning om
vatten i Masugnen.
• Skattjakt och tipspromenad
hela dagen.
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HÅLLBART
FRÅN
GOTLAND

På loftet i Masugnen flyttar Gotlands Strumpfabrik in under julmässan. Passa på att handla varma och närproducerade julklappar
till de du bryr dig om.
I en unik verksamhet på den gotländska landsbygden omvandlar
flinka fingrar och rasslande mekanik ullgarn till sköna slitstarka
strumpor, koftor, tröjor, sjalar och mössor. Allt i finaste ull och med
minimal miljöpåverkan.

MÄSSPRIS PÅ
ULLSULOR!
www.gotlandsstrumpfabrik.se
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Tel: 073-6440737

strumpfabriken

Mätt och belåten...

Du behöver inte gå hungrig på mässan. Utmed Bruksgatan finns allt ifrån julbuffé till kanderade äpplen...

Husebys egen glögg

Husebys egen glögg, finns som röd och klassisk brännsvinsglögg
eller en god ljus saffransglögg. Till julmässan tar vi varje år fram en
mustad glögg baserad på gamla recept och enbart naturliga råvaror.
Glöggen sötas med lindhonung och kan bara köpas på julmässan.
Den säljs också på mugg, varm och god, under mässan.

Glaskonstnären

som gör en av mässans
snyggaste montrar

Robert Oldergaarden är
glaskonstnär på Öland.
Missa inte hans färgstarka och
snygga monter i övre våningen
i Masugnen.
Robert designar och arbetar
med alla dom kända glasteknikerna i varmt och kallt glas. Han
ställer ut med konstnären Maria
Milton som skapar färgstarka
målningar.

Varje dag nybakat bröd
från Röstånga Mölla

Vad sägs om långjästa surdegsbröd
på egenmalt extra grovt absolut färskt
stenkvarnsmjöl? Varje dag under mässan
kan du handla nybakat surdegsbröd i Röstånga Möllas monter.
I mer än 20 år har Röstånga Mölla malt sitt eget mjöl och bakat
riktiga surdegsbröd. Det var agronomen Rikard Forshufvud som
tog över den gamla kvarnen i Röstånga och började odla ekologiskt
spannmål som levererades till lokala bagerier. Snart vaknade intresset för surdegsbröd, och idag levererar Röstånga Mölla hantverksmässigt bakat bröd till butiker i Skåne. Förutom att bröden
är nyttiga och bakats utan socker, fett eller mjölkprodukter så är
de goda och hållbara. Det mognar efterhand, och blir nyttigare
efter ett par dagar!

Värdshuset Stallet serverar en prisvärd och populär julbuffé där
all den goda maten är hemlagad.

Elisabeths Trädgårdscafé - Husebys eget café där du kan fika på
julens godsaker och njuta av en god kopp kaffe eller te.
Ligger nere vid Växthuset och det gamla Mejeriet vid ån.

Stinas Julcafé intill stora Matboden serverar julgröt och
skinksmörgås på buffé. Här hittar du också ett stort utbud av
smörgåsar och fikabröd.

Whalkvists Viltwok – Julinspirerad wokad kronhjort i pitabröd
med picklad rödlök, sallad, äppelchutney och en fantastisk
tomatiserad timjansås. Även vegetariskt alternativ.

Casey´s Fish & Chips - Traditionell Irländsk Fish and Chips, där
maten är ett riktigt hantverk. Koljafile, irländsk nötkorv eller vegansk
vitlöksmarinerad svamp doppas i egengjord Guinness-smet och
friteras i rapsolja som sedan serveras med handskurna pommes
frites, smaksatta med maltvinäger och flingsalt. Som dessert
serveras den skotska "Deep Fried Marsbar", friterad marschoklad.

Den Danske Grillbar serverar “Røde pølser”, burgare,
dansk julfika m.m.

Havskusten inne i Hyvleriet erbjuder goda tunnbrödsrullar, fyllda
med räkor, lax eller kräftstjärtar samt sallad och god ishavsröra.
Per i Viken säljer grillkorv av hög kvalitet.

Jafaris serverar munkar och glaserade äpplen i alla upptänkliga
former om du vill stoppa i dig något sött och gott.

UNIK KERAMIK SOM
SER UT SOM TRÄ
Gratängformar, silltunnor, mjölkkrukor m.m.
Kuddar, plädar och löpare i lin.

NI HITTAR OSS
I SNICKERIET

www.marinabonnevier.se
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info@husebybruk.se

0470 – 75 20 97

Sekelskiftesjul på Huseby
9 -17 N O V E M B E R
Besök familjen Stephens slott. Köp julens växter i vårt historiska växthus. Njut av Husebys eget hemlagade
julbord i Värdshuset Stallet eller vårt hembakade i Elisabeths Trädgårdscafé. Och missa inte våra två
julbutiker - Gamla Smedjan och Brukshandeln med ekologiskt och nostalgiskt sortiment.
Vi finns här året runt! - husebybruk.se
ÖPPET SLOTT

amneteg & vänner

·

J U LBU FFE I STALLET

·

VÄ X T H U S

·

BRUKSHANDEL

