Der står julehygge på programmet når
Gløgg og
æbelskive
bod

holder

AFTENÅBENT
Torsdag d. 21. nov. kl. 1730 - 2030

Flotte
juledekorationer

Thymes Planteskole
giver inspiration til
julens og vinterens hyggelige
krukker.

Blomsterdekoratør Trond Deetjen giver
inspiration til årets juledekorationer,
samt ideer til julestemning i krukkerne
og ved indgangspartiet.
Trond har haft egen forretning i 10 år
og tidligere international konkurrencebinder med stor succes. Han underviser
nu ved blomsterbinder/dekoratøruddannelserne på RTS i Roskilde.
Trond ved om nogen, hvad der rør sig i
øjeblikket inden for faget.

Thymes Planteskole
ﬁnder nogle

SUPER TILBUD
frem til dig
denne aften

Julelys
Lyspunket
fra Terslev, som
er en lille kreativ lysfabrik
med speciale i at lave
lys af høj kvalitet, vil vise
julelys og give inspiration
til hygge med sterinlys.

Tebønnen

Tebønnen vil hygge med dejlig
chokolade af kendte mærker, samt
give inspiration til julens kaffe og te.

Franske fund
Serverer smagsprøver på frisk
frugt og julens lækkerier.
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Klippinge Slagteren
Klippinge Slagteren vil bl.a. servere
smagsprøver på de dejlige hjemmelavede
pålægsvarer.
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Hammershusbageri
Cafe Ruinen giver smagsprøver på
julens lækre småkager.

Brændte mandler
Jørgen ”Gråskæg” fra mandelvognen, vil
servere smagsprøver på ekstra store brændte mandler fra Spanien - store, blanke, lysebrune med et ﬁnt lag velbrændt sukker
- en rigtig juleklassiker.
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Herfølge Husﬂid/kreativ fritid
Kommer og udstiller samt viser hvordan
man arbejder med trædrejning,
pileﬂet og knivbygning.

Sanne viser sine
ﬂotte og hyggelige
jule strømpe nisser...

Speciel Øl
Der vil være smagsprøver
på vores Skagens Øl...

Gl. Hastrupvej 1 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 00 22
- Andet end kønne planter!
Åbent: Hverdage kl. 9.00-17.00 · Lørdag og søndag kl. 9.00-15.00 · www.thymes.dk

