
JUL I NÆSBJERG 2. DECEMBER

Program
07.00-20.00 Brugsen holder åbent  

 hele dagen.

11.00  3A laver krybbespil i Næsbjerg kirke 

13.30-16.30 Salgsboder på Næsbjerg Skole 
 – kom og gør en god handel.

13.30-16.30 Næsbjerg 4H Tombola på skolen.

13.30-16.30 DDS Spejderne sælger æbleskiver, kaffe og the 

13.30  Kom og væk Julemanden som sover ved spejder   
 hytten. Når julemanden er vækket, kører vi med  
 ham til springvandet sammen og danser om juletræ.

14.00-16.00 Æblehavens venner sælger kaffe med brød.

17.00-20.00 Julemiddag i Næsbjerghus.

Venlig hilsen 

Næsbjerg Sogns Borgerforening  
www.naesbjerg.dk

CooP KøD oG MELBoLLER

1000 GR. 20 KR
Vi holder åbent kl. 7.00 - 20.00

I ÆBLEHavEN
sælges kaffe og hjemme-

bagte småkager.

Her finder i også Marie  
som sælger ting drejet  
i træ og andet kreativt.

Ruth sælger  
hjemmelavede kort

KoNKURRENCE
Vind et gavekort på 250,- til Toys’R’us.

Tegn en juletegning til julemanden, 
og aflever den i julemandens  
postkasse ved indgangen til 
Dagli`brugsen senest 1 dec. 

Julemanden trækker vinderen,  
når han er blevet vækket ved  

spejderhytten d. 2 dec. 
Vinderen skal være tilstede  

ved udtrækningen.

KoNKURRENCE
Gå på bogstavjagt i 
boderne og vind en 

kurv med lækkerier til 
hele familien.

Få udleveret blanket 
til jagten ved spejder- 

hytten d. 2 dec.



JUL I NÆSBJERG 2. DECEMBER
NÆSBJERG 4H  

ToMBoLa
Find os på skolen

Vi har mange flotte gevinster,  
så kom og prøv lykken...

NISSEBoDEN 
Den kreative bod  

med hjemmelavede  
trænisser og andet godt  

til at pynte med til jul.

BaLaNCE  
I LIvET 

Fysiurgisk/Wellness massage 
Samtale/parterapi/coaching 

Gravid/babymassage
Besøg vores stand til julemarkedet 

og få en snak og mere info.
Svejgårdspsykoterapi/massage

LoTTEMoRTILfIRE  
v/Charlotte ø Pedersen 20553082 

Se mit store udvalg af super  
flotte stoffer – og mærk den  

lækre kvalitet.

Køb/bestil huer til  
levering inden jul. 

Se også mine unikke kreationer  
– alle syet med kærlighed.

Vi ses til en rigtig jule-hygge-dag

SPEJDERNES  
JULEBoD 

Vi sælger æbleskiver,  
kaffe/the, juice til 

rimelige priser i Midt-I.

Vi ses til en hyggelig dag.
aNNE BIRTHE MøLLER 

Strikkede strømper  
til børn og voksne.

Pulsvarmer, huer, djævlehuer,  
toilettasker og kosmetikpunge.

Brødservietter, frugtposer  
og meget andet.

 

STaLDBUTIKKEN 
Holder åben 17-18 nov 
24-25 nov og 1-2 dec

med masser af julehygge.
Her finder du værtindegaven,  
dørpynten, adventskransen  

og meget meget mere.
Knoldeflodvej  69, Næsbjerg

 

MaRGIT HILDEBRaNDT 
Giv et magnetsmykke i julegave,

kan byttes i hele januar mdr.
Se feks de nye ringe med lidt kobber

sammen med magneten 320,-
Jeg har mange gode tilbud med :)
Og har åben hjemme efter aftale

 

ULDSTRIK 
oPHøRSUDSaLG  
Ophørsudsalg af striktrøjer i uld.

Børnetrøjer 100 kr.  
voksen trøjer 200 kr.

6. KLaSSE
NÆSBJERG SKoLE
6. klasse sælger  
julebag i massevis. 
Kom og se hvad vi  
kan byde på. 
Overskuddet går til  
vores lejrskole.HELLE LINDBERG 

Kom og gør et kup  
– køb julebånd, gavemærker, ledlys, 

kogler og meget mere.

BIRTHE BRUUN 
LaNGHoff  

Lidt forskelligt, både håndarbejde  
og gammelt skrammelt.

NÆSBJERG  
KLUBHUS 

Vi sælger slik og chips.
Hilsen ”Klubhustøserne”

Mød os i Midt-I
 

KRyBBESPIL 
3A vil i år udføre krybbespil  

i Næsbjerg Kirke kl. 11.00

LINDa oG KNUD 
Små juletræer, padehatte  

og garnskåle i træ 
Juletræ til udendørs i jern 

110 eller 125 cm monteret i flise.


