Kunstnere og kunsthåndværkere holder åbent hus:
1 Kirkebakken 6: Anne Dongsgaard: Vamsede vanter, sutsko og huer i valkede strikkva-

litet. Farvestrålende trusser. Majbritt Strandly Brandt: Corpus Cura. Naturlig kropspleje
hvor du sætter dig selv i fokus · VEJRHØJ dansk ur-mærke træ, stål og nordisk design.
Pia Kingo: Sjove og skæve lerfigurer til grin og fryd.

2 Bakken 1: Steen, Sysser og Mette: ”The Gløggirls” · Sysser Malling: Hæng ud og hæng
op – TOTAL JUL! Risalamande og julegløgg, strik og guirlander, kugler og stjerner,
skæve nisser og gavepapir, glimmer og brødbakker.

3 Kirkestien 3: Anker Kragh: Pyntegrønt, gran, grønkål, julerødbeder & kokosmakroner
Poul Grøndahl træværk: Drejede skåle og fade, knager, dekorative mus, svampe m.m.

4 Kirkestien 2: Thom Gagnér: Stentøj, keramik, porcelæn, billeder, collage, blandform,

kors · Birgit Gagnér: Hjemmesyede ting til børn og lidt til voksne. Babytæpper, babyhuer, smykker, indkøbsnet, m.m. · Hvid gløg og kage.

5 Højskolevej 19: Mette Bentsen: Kranse, dukketøj, hæklede dyr, marmelade & mere
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· Nete Holsting: Unikke smykker og andet kunst – design og kunsthåndværk · Frank
Buch / Agerbo Vingaard: Vin, honning og mjød · Søren Bjørnøen: Formspændte æsker,
drejede skåle og æsker af bark.

6 Højskolevej 10: Birgitte West, raku-keramik · Hanna Lajer Højberg: Håndtrykt grafik,
malerier og kunstkort.

7 Vikæret 10: Grete Koefoed: Akrylmalerier, æsker og serveringsbakker · Bente Eskesen:
Ting og sager til jul – i papir og fra naturens have.

8 Vikæret 12: Signe Celik: Punge, tasker, julepynt, øreringe i genbrugslæder og andre

materialer · BineS: Bæredygtigt design · Rita Madsen: Strik. Huer, sokker & blondesjaler i uld · Anette Haudal: Snaps af økologiske bær, trådkasser m.m.

9 Vikæret 8: Helle Gotved: Malerier skabt i naturen. Helleristninger. Plakatkunst med
serien ”Not just Black and White” og nye påfund.

10 Triersvej 3: Birgitte Kitamoto: Keramik. Farvestrålende og enkelt design i stentøj

Tao Kitamoto: Grafisk design, plakater, zines & pins · SØEGAARD design: Neder-dele,
kjoler, kimonoer, toppe, trusser, håndbånd, sjaler og smykker · Ayo Villum Krogh: Salg
af kager og illustrationer · Tobias Lundgaard Larsen: Smykker, æsker og skulpturer
af brugte skateboards · Charlotte Krogh: Unika perlekæder med glasperler og jade-,
koral- perlemor- og sølvperler. Julegodter: Panforte m.m.

11 Højskolevej 4: Karen Trier: Levende keramik · Arne Sørensen: Keramik – skulptur &
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brugsting · Vivian Just: En kærlig og humoristisk hyldest til himlens og havens dyr,
malet i akvarel · Vallekilde Gensy v/ Kirsten og Lisser: Forklæder, busseronner, huer &
mere Aronia: Syltetøj, snaps, saft, med mere. Grønlandske produkter og tasker.

12 Vallekildevej 130: Karin Lykke Groth: Akvarel med motiver fra bl.a. Island og Lofoten,
croquistegninger, kunstkort, kunsttryk, håndlavede julekort m.m.

20 Kirkebakken 7: Flemming Mejlkjær: Håndlavede møbler · Helle Mejlkjær: strikkede nisser og snemænd.

Arrangementer for store og små i Vallekilde:
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13 Vallekildevej 134: Kaffe og Juice bar serverer kaffe og juicer med hjemmebagte kager.
2 slags suppe, panini og pølsebrød, kolde drikke og vin.

Kunst, kultur og Vallekildehygge
Kom og besøg en stemningsfuld, historisk landsby.
Åbent hus 7. & 8. december 2019, lørdag og søndag 11-18
hos byens kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.
Oplev bl.a. koncerter, julestuer og fortællinger,
– se udstillinger med bl.a. uld, billedkunst, keramik, tekstil m.m.m.

Se mere på www.vallekildejul.dk

14 Korskirken, Triersvej 2: KONCERT Lørdag kl. 16: Zenobia. Billetter á 120 kr. kan købes
ved indgangen eller via Draugets hjemmeside: drauget.dk
JULEJAZZ Søndag kl. 16: Hanne Helledie med venner. Fri adgang.
15 Den gamle Friskole, Vallekildevej 127A: JULESTUE Lørdag og søndag kl. 11–15.
Her kan børn og voksne klippe julepynt, filte, quille, folde (bl.a. af gamle bøger), male
sten, lave engle og nisser af garn, binde en krans af naturens materialer.
16 Kirkestien: Økologisk kaffe på TucTuc v. Sebastian Borup Bjørn
17 Vallekilde Kirke: Englebørn og bisser – gudstjeneste for store og små søndag kl. 13.30
Kom og syng med på gamle og nye julesalmer. Vi river engle og folder engle af gamle
bogsider til juletræet.
18 Vallekilde Præstegård, Vallekildevej 152: Gammeldags juletræsfest
Søndag kl. 15–17. Der er æbleskiver og noget varmt at drikke.
19 Vallekilde Højskole, Højskolevej 9: Lørdag d. 7 december Kl: 13-17: Byttemarked i
øvelseshuset. Workshops og foredrag. Hertil vil der serveres kaffe og småkager.

