
En hel weekend med julehygge... 
 

Besøg Hou/Odders lokale seværdigheder: 
Lørdag og Søndag den 17-18 november kl. 11-16 

 

 
 

 
Tag hele familien med til julehygge med gløgg og æbleskiver hos ”YouCreate 
Company” og til julestue hvor juleøllen (Nissens trøst) med meget mere vil være klar 

på ”Stormgården”. Hos ”Lopper og Landstil” på Kjeldbækvej 1 er der også lagt op til 
julestemning.  

 
Læs mere ved et klik her 
 

YouCreate Company 
( Showroom og galleri) 

Lemmestrupvej 20, Højby 
www.youcreate.dk 
 
Julehygge i Showroom & Galleri hos YouCreate Company. 
Vi åbner dørene til ægte Julestemning og inspiration og byder på Gløgg & Æbleskiver, 

Julemusik og unikke bud på Jule & Adventsgaver & Juledekorationer. Vi er i Julehumør og 
har derfor sørget for nogle skarpe priser. Husk! - Det er hos YouCreate Company du finder 
Julegaven til manden eller kvinden som har alt! 

Kig forbi og oplev unik DESIGNHÅNDVÆRK / KUNST / INTERIØR & STIL    
 
Stormgaarden 

( Bryggeri og julestue) 
Spøttrupvej 6, Halling 

www.stormgaarden.dk 
 
Tá familien med en tur til julestue på Stormgaarden. 

Juleøllen ( Nissens trøst) bliver klar og der vil være andre skønne julerier ;-)  
Der er bla. salg af: 
-Ølplatte med udvalgte bryg som nydes i hyggelige omgivelser 

-kaffe/kage/ saft 

http://www.youcreate.dk/
http://www.stormgaarden.dk/


- øl og lækkerier 
-Mormors hjemmestrikket sokker 
-Farmors hjemmestrikket vanter og hue 

-Gaveindpakninger til værten/værtinden 
-Flotte Jule glasting fra Jonna / Rønne glas 
-Karens pileflet 

-hjemmelavet chokolade 
- og andre hyggelige juleting. 
 

 
Lopper & Landstil 

(gammelt og nyt) 
Kjeldbækvej 1, Ørting 

www.lopperoglandstil.dk 
 
Så nærmer julen sig med hastige skridt. Hos Lopper & landstil er butikken smukt pyntet 

med al den nye julepynt. 

Kig forbi og se alle de fine ting, og lad dig inspirere. 

Tag familien med, for der er også mulighed for at gå i caféen og købe gløgg, æbleskiver, 

belgiske vafler, kaffe, te, varm kakao og saftevand. Brændeovnen er tændt, så man kan 
sidde lunt og godt og hygge sig. 

08-11-2018/Kirsten moric 

 

http://www.lopperoglandstil.dk/

