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Teater
Magisk jul med 2 millioner julelys.
Lør. 5. nov. til fre. 30. dec. 2022
Glæd Jer til endnu en eventyrlig og
Magisk Jul med julelys- og lydshow i
Skulpturparken fra den 5. november
2022.
Sted: Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6, Hune, Blokhus.

Foredrag
Seniordaghøjskolen Aabybro.
Fre. 21. jan. til fre. 9. dec. 2022
Der vil for. hver af datoerne være et
foredrag med udvalgt emne eller et
musikalsk indslag. Pause med kaffe og
brød. For nærmere information tlf. 29 61
77 22. 19. august:.
Sted: Biersted Aktivitetscenter,
Stationsvej 51, Biersted, Aabybro.
Seniorhøjskolen i Gentofte.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 5. apr. 2023 14
mødegange kl. 10-12
Vores populære seniorhøjskole vil igen i
år sikre, at vi møder en række
spændende mennesker. De vil fortælle
om deres liv, rejser og oplevelser. Debat
og sang er naturligvis også på
programmet. Vi mødes ca. hver anden
onsdag kl. 10:00-12:00.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Seniorhøjskolen på Midtfyn.
Tor. 8. sep. til tor. 8. dec. 2022 13
mødegange kl. 09.30-11.45
Program efterår 2022. DATO - TEMA FOREDRAGSHOLDER. 8. September Musikforedrag, tema udestår - Erik
Jakobsen, LOF, Svendborg.
Sted: Ringe Bibliotek, Algade 40, Ringe.
Seniorhøjskole - 4 foredrag i efteråret
2022.
Fre. 9. sep. til fre. 9. dec. 2022 4
mødegange kl. 09.30-11.30
Her kan du i et hyggeligt fællesskab få
tilfredsstillet både nysgerrighed og
videbegær med inspirerende foredrag og
fortællinger. Du kan læse mere om de
enkelte foredrag og foredragsholdere på
vores hjemmeside, så dette er blot en
appetitvækker.
Sted: Ahlmannsparken, BHJ Kultursalen,
Ahlefeldvej 4, Gråsten.
Senioruniversitet mandag.
Man. 12. sep. 2022 til man. 6. mar. 2023
20 mødegange kl. 10-11.45
Alle er velkomne - så har du lyst til at
opleve, snakke og diskutere, tage på
studieture, møde fremmede, spændende
mennesker m.v. så er dette noget for
dig. NB!.
Sted: Herlev Gamle Skole, Herlev
Bygade 92 B, Herlev.
Senioruniversitet tirsdag.
Tir. 13. sep. 2022 til tir. 7. mar. 2023 20
mødegange kl. 10-11.45
Alle er velkomne - så har du lyst til at
opleve, snakke og diskutere, tage på
studieture, møde fremmede, spændende
mennesker m.v. så er dette noget for
dig. NB!.
Sted: Herlev Gamle Skole, Herlev
Bygade 92 B, Herlev.

Senioruniversitet onsdag.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 8. mar. 2023
20 mødegange kl. 10-11.45
Alle er velkomne - så har du lyst til at
opleve, snakke og diskutere, tage på
studieture, møde fremmede, spændende
mennesker m.v. så er dette noget for
dig. NB!.
Sted: Herlev Gamle Skole, Herlev
Bygade 92 B, Herlev.

Fredagsgæsten.
Fre. 16. sep. 2022 til fre. 10. mar. 2023
12 mødegange kl. 13-14.45
Alle er velkomne - så har du lyst til at
opleve, snakke og diskutere, tage på
studieture, møde fremmede, spændende
mennesker m.v. så er dette noget for dig.
NB!.
Sted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade
92 B, Herlev.

Hyggeklubben udenbys deltagere
(sæson 2022/2023).
Man. 10. okt. 2022 til man. 13. mar.
2023 10 mødegange kl. 15-16.45
10/10 Hvad har regnormen og giraffen
tilfælles?. Naturen er mangfoldig, og
hver eneste art, stor eller lille, har en
fantastisk historie at fortælle.
Sted: Glostrup Bibliotek, Kildevældets
Allé 5, Glostrup.

Seniorhøjskolen i Gentofte - 2.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 29. mar. 2023
14 mødegange kl. 10-12
Vores populære seniorhøjskole vil igen i
år sikre, at vi møder en række
spændende mennesker. De vil fortælle
om deres liv, rejser og oplevelser. Debat
og sang er naturligvis også på
programmet. Vi mødes ca. hver anden
onsdag kl. 10:00-12:00.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.

Seniorhøjskolen.
Man. 19. sep. til man. 5. dec. 2022 15
mødegange kl. 09.45-12.15
Lille, hyggeligt hold med god tid til
kaffe/te, kage og en snak i pausen. 19.
sep. Hvorfor svindlede Britta Nielsen.
Journalist på TV 2 Emil Ellisøe Ditzel.
Sted: Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej
438, Hvidovre.

Bjedstrup Aftenhøjskole.
Tor. 3. nov. til tor. 15. dec. 2022 4
mødegange kl. 19.30-21.45
Her følger programmet for den nye
sæson i Bjedstrup Aftenhøjskole. ALLE både tidligere og nye deltagere er meget
velkomne på Bjedstrup. Skole til folkelige
foredrag.
Sted: Bredstrup-Pjedsted Fællesskole,
Skolesvinget 3, Fredericia.

Historisk højskolehold - Danmark og
Europa.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 12. apr. 2023
16 mødegange kl. 14-16.45
Vær med fra begyndelsen - hør de gode
historier - og gå ikke glip af de to
udflugter. Højskoleprogrammet. Der kan
forekomme ændringer i programmet.
Sted: Rødding Centret, Søndergyden 15,
Rødding.
10 Kulturelle Højskoleeftermiddage.
Tor. 15. sep. 2022 til tor. 2. mar. 2023 10
mødegange kl. 13.30-16
Alle foredrag afholdes torsdage kl.
13.30-16.00. Prisen er inkl. kaffe og
kage. Foredragene kan ikke købes
enkeltvis. 15-09: Shubiduo: Så fluerne
synger.
Sted: Margrethegården, Dronning Sofies
Vej 68, Roskilde.
Senioruniversitet torsdag.
Tor. 15. sep. 2022 til tor. 16. mar. 2023
21 mødegange kl. 10-12.35
Alle er velkomne - så har du lyst til at
opleve, snakke og diskutere, tage på
studieture, møde fremmede, spændende
mennesker m.v. så er dette noget for
dig. NB!.
Sted: Herlev Gamle Skole, Herlev
Bygade 92 B, Herlev.
Seniorhøjskolen i Gladsaxe.
Tor. 15. sep. 2022 til tor. 30. mar. 2023
14 mødegange kl. 10-12
Vores populære seniorhøjskole vil igen i
år sikre, at vi møder en række
spændende mennesker. De vil fortælle
om deres liv, rejser og oplevelser. Debat
og sang er naturligvis også på
programmet. Vi mødes ca. hver anden
torsdag kl. 10:00-12:00.
Sted: Laden ved Gladsaxe Kirke, Provst
Bentzons Vej 1, Søborg.
Seniorhøjskolen.
Fre. 16. sep. 2022 til fre. 10. mar. 2023
12 mødegange kl. 10-11.45
Alle er velkomne - så har du lyst til at
opleve, snakke og diskutere, tage på
studieture, møde fremmede, spændende
mennesker m.v. så er dette noget for
dig. NB!.
Sted: Herlev Gamle Skole, Herlev
Bygade 92 B, Herlev.

AOF Seniorhøjskole mandage efterår
2022.
Man. 19. sep. 2022 til man. 9. jan. 2023
10 mødegange kl. 10-12
19. og 20. september. Peru blandt inkaer
og regnskovsindianere. Ved Kim Greiner.
Vi skal rundt i dette smukke,.
kontrastfyldte land, der spænder fra de
højeste bjerge til de uendelige.
regnskove.
Sted: Grafen, Stavnsholtvej 3, Farum.
AOF Seniorhøjskole tirsdage efterår
2022.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 10. jan. 2023 10
mødegange kl. 10-12
19. og 20. september. Peru blandt inkaer
og regnskovsindianere. Ved Kim Greiner.
Vi skal rundt i dette smukke,
kontrastfyldte land, der spænder fra de
højeste bjerge til de uendelige regnskove.
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3,
Farum.
Fredagshøjskolen.
Fre. 23. sep. til fre. 2. dec. 2022
225801 -802 Fredagshøjskolen i
Haderslev. FOF fortsætter den
succesfulde fredagshøjskole med 6
foredrag fra Verdenshistorien og nutidens
spørgsmål til kendte lokale personer og
steder.
Sted: Månen, Bispen, Bispegade 3,
Haderslev.
Seniorhøjskolen - efterår 2022.
Fre. 23. sep. til fre. 9. dec. 2022 5
mødegange kl. 10-12
23.09: Poul Bangsgaard fortæller om
Blichers Jylland.
Sted: Holstebro Aktivitetscenter,
Danmarksgade 13 A, Holstebro.
Foredragsrække OnsdagsTRÆF.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 8. mar. 2023
11 mødegange kl. 15-17
OnsdagsTræf - 11 foredrag. Uge 39 28/9 2022 - Tore Grønne - På afveje i
Libanon. Eventyreren Tore. Grønne
hopper med to kammerater på skramlede
lejecykler og begiver ud i. Libanon.
Sted: Gilleleje Hallen / Møllegården,
Bøgebakken 19, Gilleleje.
Hyggeklubben Glostrup deltagere
(sæson 2022/2023).
Man. 10. okt. 2022 til man. 13. mar. 2023
10 mødegange kl. 15-16.45
10/10 Hvad har regnormen og giraffen
tilfælles?. Naturen er mangfoldig, og hver
eneste art, stor eller lille, har en fantastisk
historie at fortælle.
Sted: Glostrup Bibliotek, Kildevældets
Allé 5, Glostrup.

Udstillinger
Multihuset og Smedjen.
Søn. 1. jan. 2017 til søn. 31. dec. 2023
Alm. åbningstid
Beliggende på Faarupvej 2a, hvor
smedjen ligger ud til vejen, og hvor
Multihuset ligger forskudt inde bagved.
Begge udstillinger er arbejdende
værksteder det meste af året, åbne hver
tirsdag kl. 9-12 (NB! - kaffepause kl.
10-10:30).
Sted: Egnssamlingen, Faarupvej 3,
Saltum.
Lydvandring: Købmænd, mode og
æggesalat.
Man. 24. jan. 2022 til søn. 31. dec. 2023
kl. 00:00
Tag med rundt om Magasin på Kongens
Nytorv og hør historien om Danmarks
ældste stormagasin. Lydvandringen er
gratis og kan hentes på appen Useeum.
Gratis.
Sted: Magasin du Nord Museum,
Vingårdstræde 6, København K.
Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
Tir. 1. feb. til ons. 30. nov. 2022 kl. 11-16
Museet er Danmarks eneste fagmuseum
om sygepleje. Udstillingerne viser
sygeplejens, patientens og
sundhedssystemets historie i Danmark
fra middelalderen til i dag.
Pris: 0-50 kr.
Sted: Dansk Sygeplejehistorisk Museum,
Fjordvej 152, Strandhuse, Kolding.
Efterår/juleudstilling.
Lør. 1. okt. til søn. 18. dec. 2022 kl.
11-16. 1,2,3 advent kl. 13-16
Efterårsudstilling med over 20
professionelle kunstnere vil kunne ses
frem til den 13 nov. lørdag og søndag kl
11-16 Juleudstilling vil være 1,2,3
søndag i advent kl 13-16 Til juleudstilling
serveres der kaffe/gløgg og
julestemning.
Gratis.
Sted: Galleri Himmerland, Gattenvej 85,
Gatten, Farsø.
Udstilling: Alletiders Pyrus.
Lør. 29. okt. til søn. 18. dec. 2022
I år kan du opleve Pyrus-magien på
Museet Sønderskov, når vi åbner dørene
til udstillingen "Alletiders Pyrus".
Sted: Museet Sønderskov,
Sønderskovgårdvej 2, Brørup.
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Juleudstilling på Humlemagasinet
2022.
Lør. 29. okt. til ons. 21. dec. 2022 kl.
11-17
Hvert år afholder Humlemagasinet sin
store juleudstilling med ca. 10 pyntede
juletræer og spændende julepynt
spændende fra det traditionelle til nye
trends inden for juleudsmykning.
Sted: Humlemagasinet, Rugårdsvej 51,
Harndrup.

Kunstjulemarked.
Lør. 5. nov. til søn. 4. dec. 2022 ons.
søn. 12. 16.
Det er snart Jul - og kunsten er at finde
den helt rigtige julegave til vores
nærmeste. Vejle Kunstforening slår
traditionen tro alle døre op og inviterer
indenfor til KUNSTjulemarked.
Gratis.
Sted: Vejle KunstForening,
Søndermarksvej 1, Vejle.

Jul På Tidens Samling.
Tir. 1. nov. til ons. 14. dec. 2022 kl.
10:00
"Nu' det jul igen." Tag familie og venner
med på besøg og gå på opdagelse i de
danske juleskikke. Traditionen tro pynter
vi op med alt den nostalgiske og
originale julepynt i museets permanente
udstilling.
Pris: 65 kr.
Sted: Tidens Samling, Kulturmaskinen,
Farvergården 7, 3. sal, Odense C.

Jul i Møgeltønder.
Tir. 8. nov. til lør. 17. dec. 2022
Højtidens stemning i hjertet af
grænselandets juleby Tønder, er ikke til
at tage fejl af i november og december
måned.
Sted: Schackenborg Slotskro,
Slotsgaden 42, Møgeltønder, Tønder.

Udstilling: Dukker og modeller til
Halloween og jul.
Tir. 1. nov. til lør. 31. dec. 2022
En udstilling i Bryggeriet med værker og
teknik fra dukke- og miniatureværkstedet
ved Canal6000.
Gratis.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,
Kolding.
Månedens kunstner.
Ons. 2. til ons. 30. nov. 2022 kl. 15-16
Tanya Jensen udstiller i Kulturhus
Måløv.
Gratis.
Sted: Bibliotek & Kulturhus Måløv, Måløv
Hovedgade 60, Måløv.
Jul i Magasin.
Tor. 3. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl. 13:00
Kom forbi Magasin du Nord Museum og
se hvorfor julen i Magasin altid har været
noget helt særligt. I udstillingen giver vi
et indblik i, hvordan julen i stormagasinet
har udviklet sig gennem de sidste 150
år.
Gratis.
Sted: Magasin du Nord Museum,
Vingårdstræde 6, København K.
Julestue på Kunstgården .
Fre. 4. nov. til søn. 18. dec. 2022
10:30-16:30
Så blev det jul igen på Kunstgården i
Skovby. Kunstgårdens julestue er åben
tirsdag til søndag fra 4. november til og
med d. 18 december. Vi serverer glögg
og æbleskiver m.m. i caféen fra d. 12.
november. Vi glæder os til at se jer! .
Gratis.
Sted: Kunstgården i Skovby, Ømosevej
11, Bogense.
Hyggelige weekender venter vinteren
over .
Fre. 4. nov. 2022 til søn. 29. jan. 2023 kl.
11:00
I den mørke tid er det værd at samles
inde døre. På Øhavsmuseet kan du
derfor fra november til februar opleve
"Vinter Weekend", hvor du alle fredage,
lørdage og søndage kan samle familie
og venner om museumsbesøg i hyggens
tegn.
Pris: 75 for voksne.
Sted: Øhavsmuseet, Havnegade 3,
Faaborg.

Juleudstilling.
Tir. 8. nov. til lør. 31. dec. 2022 kl. 10.00
- 19.00
Kom og oplev vores flotte juleudstilling i
Randers Storcenter. Hverdage: 10.00 19.00 Weekender: 10.00 - 17.00 Alle
dage i december: 10.00 - 19.00 .
Gratis.
Sted: Randers Storcenter, Merkurvej 55,
Randers SØ.
Særudstilling: Juleborde på Johannes
Larsen Museet.
Fre. 11. nov. 2022 til fre. 6. jan. 2023
Tirsdag-søndag kl. 10-16
Fra den 11. november inviterer vi
indenfor til pyntede jule og -festborde på
Johannes Larsen Museet.
Pris: 100 kr.
Sted: Johannes Larsen Museet,
Møllebakken 14, Kerteminde.
Juleudstilling på Herregården Nørre
Vosborg.
Lør. 12. nov. til søn. 11. dec. 2022 kl.
10-17
Besøg Nørre Vosborg ved Holstebro og
oplev klassisk dansk julestemning i de
pyntede herregårdsstuer.
Sted: Nørre Vosborg Herregård,
Vembvej 35, Vemb.
Julestue på Højgaard i Fredensborg.
Lør. 12. nov. til søn. 11. dec. 2022 kl.
11-16
Kom i julestemning på Højgaard i
Fredensborg i smukke landlige
omgivelser.
Sted: Højgaard, Langerødvej 20,
Fredensborg.
Gimsinghoved's juleudstilling 2022.
Lør. 12. nov. til fre. 16. dec. 2022 kl.
11-16
Lørdag den 12. november kl. 11.00 går
startskuddet til den traditionsrige
juleudstilling på Gimsinghoved Kunst- og
Kulturcenter i Struer, hvor de hyggelige
stuer igen vil emme af jul.
Sted: Gimsinghoved Kunst- og
Kulturcenter, Gimsinghoved 1, Struer.
Alle tiders jul i Kerteminde og omegn.
Lør. 12. nov. til fre. 23. dec. 2022
onsdag til søndag kl. 13:00-17:00
Oplev Østfyns Museers juleudstilling på
Toldboden i Kerteminde.
Gratis.
Sted: Toldboden, Strandgade 3,
Kerteminde.

UDSTILLING "Hvad du ønsker skal du
få" - Magasin i Rudersdal.
Lør. 12. nov. til lør. 31. dec. 2022 kl.
11:00
Få historien om Magasin og de tre filialer.
Samtidig kan du se varer og især kjoler
fra hele 1900-tallet. Sammen med
Magasin du Nord Museet præsenterer
Rudersdal Museer pr. 12. nov. forrige
århundredes flotte varer og julegavernes
historie.
Pris: 40 kr.
Sted: Rudersdal Museer, Mothsgården,
Søllerødvej 25, Holte.
"Julens traditioner" - udstilling i
Iskunsten.
Lør. 12. nov. 2022 til man. 16. jan. 2023
kl. 11-17
Oplev en unik udstilling af fantastiske
isskulpturer, der bringes til live af det spil,
som skabes mellem den krystalklare is og
lyset.
Sted: Iskunsten, Jernbanegade 1A,
Thyborøn.
Danmarks Smukkeste Juleudstilling
"The Queen" i Mariehaven & Hurup.
Søn. 13. nov. til søn. 18. dec. 2022 kl.
10:00
Danmarks Smukkeste Juleudstilling "The
Queen" er en hyldest til vores kreative
dronning, Margrethe II og finder sted
både i Mariehaven, Ansager og Hurup,
Thy.
Pris: 50-195.
Sted: Mariehaven, Søndergade 20,
Ansager.
Aarhus Kunst - og Julemarked.
Lør. 19. nov. til søn. 18. dec. 2022 kl.
11:00
På Aarhus Kunst og Julemarked kan du
opleve et unikt udvalg af kreativt
kunsthåndværk- her finder du helt sikkert
inspiration til årets julegaver. Vi skifter
udstillere hver uge, så du hele julen kan
finde nyt og spændene håndværk på
hylderne.
Gratis.
Sted: Ridehuset, Vester Allé 1, Aarhus C.
Peberkagebyen i Middelfart.
Lør. 19. nov. til tor. 22. dec. 2022 kl.
12-16 & 11-17
Middelfart Peberkageby er skabt og bagt
af børn og voksne fra Middelfart og
omegn.
Sted: Middelfart Museum, Algade 8,
Middelfart.
Vestjyllands største juleudstilling.
Lør. 19. nov. til fre. 23. dec. 2022
Butikkernes åbningstid
Kom og se alle de mange dyr, nisser,
træer m.v., der findes i juleudstillingen.
Gratis.
Sted: Sædding Centret, Fyrvej 34,
Esbjerg V.
Jul på museet.
Lør. 19. nov. til fre. 30. dec. 2022 10:00 16:00
Varm op til en dejlig jul med hyggelige
aktiviteter på museet. Oplev blandt andet
jul i Randers gennem tiden og tag på sjov
nissejagt på sporet af alle tiders nisser! .
Gratis.
Sted: Museum Østjylland - Kulturhuset,
Stemannsgade 2, Randers C.

Jul i Den Gamle By.
Lør. 19. nov. 2022 til fre. 6. jan. 2023
Tag på tidsrejse i 400 års julehistorie alle
dage fra. 19. november - 6. januar.
Oplev, mærk og smag julens traditioner
med lysende lanterner, julepyntede
gader og flydende og runde æbleskiver.
Pris: 175 kr.
Sted: Den Gamle By, Danmarks
Købstadmuseum, Viborgvej 2, Aarhus C.
Tv-julekalenderudstilling.
Lør. 19. nov. 2022 til søn. 8. jan. 2023 kl.
10-16
24 pakker - Kom bag kulissen på årets
TV-julekalendere. Kom med bag
kulisserne, når vi åbner lågerne til årets
TV-julekalenderudstilling på
Møntergården i Odense.
Sted: Mediemuseet, Møntestræde 1,
Odense C.
Verdens Længste Jul.
Man. 21. nov. til ons. 14. dec. 2022
10:00-16:00
Kom i julestemning på Frederiksberg
Rådhus. Børnehuset Fasangården
udstiller værker med emner inden for
temaet jul.
Gratis.
Sted: Frederiksberg Rådhus,
Smallegade 1, Frederiksberg.
Nisserne kravler på Hovedgården.
Tir. 22. nov. 2022 til man. 2. jan. 2023
11:00 - 16:00
I år er 75 år siden de første kravlenisser
så dagens lys, derfor kravler de rundt på
Hovedgården. Åbent til 30. dec.
Pris: Normalpris 75 kr pr. person.
Sted: Museum Silkeborg Hovedgården,
Hovedgårdsvej 7, Silkeborg.
Kravlenissernes eventyrlige togbane.
Ons. 23. nov. til fre. 30. dec. 2022 11:00
- 16:00
Frem til d. 30. december kan man lave
kravlenisser til den 100 år gamle
togbane i et eventyrligt vinterunivers.
Pris: Normalpris 75 kr pr. person.
Sted: Museum Silkeborg Hovedgården,
Hovedgårdsvej 7, Silkeborg.
Tand(h)JUL på Industrimuseet.
Tor. 24. nov. til ons. 21. dec. 2022 11:00
- 16:00
Fra 24. november og alle dage frem til
og med 21. december kan du opleve
julepyntede arbejderboliger, den
juleudsmykket butiksgade og
maskinhallen, og selvfølgelig også få
nogle gode snakke med museets mange
frivillige.
Pris: 90 kr.
Sted: Industrimuseet Horsens, Gasvej
17-19, Horsens.
Jul i Værkstedet.
Tor. 24. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
11:00
Åbning af vores stemningsfulde
juleudstilling finder sted d. 24. november
kl. 14-17:00 i det altid hyggelige
HCA-kvarter i Odense. Her kan du finde
dine julegaver af ægte original grafik,
håndtryk af kunstnere. Her er noget for
enhver smag og pengepung.
Gratis.
Sted: Fyns Grafiske Værksted, Hans
Jensens Stræde 18-20, Odense C.

KultuNaut

Den elektroniske kulturguide

Udstilling: Julekalenderen.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
10-18
Avedøres udstillingsvæg danner i
december måned ramme for den trykte
lågekalender, hvis oprindelse dateres
tilbage til 1908.
Gratis.
Sted: Avedøre Bibliotek og Kulturhus,
Hovedstien 14, Hvidovre.

Natur
Årets hyggeligste familieudflugt i
Egons juletræsplantage.
Man. 14. nov. til lør. 24. dec. 2022 kl.
11-16
En af årets helt store højdepunkter er,
når årets juletræ skal udvælges og
fældes i Egons Juletræsplantage. Gå på
opdagelse mellem de mange smukke
Normannsgrantræer i alle størrelser og
mærk hvordan julestemningen indfinder
sig. Måske I ser en nisse.
Sted: Egons Juletræsplantage,
Udbyhøjvej 345, Randers NØ.

Udflugter
Havnerundfart ombord på
Hjuldamperen i Aarhus.
Ons. 2. nov. til tor. 22. dec. 2022 kl.
15-17.30
Vi gentager traditionen og pynter
juleskibet "Hjuldamperen" til den helt
store julemedalje. Og du kan komme
med på en magisk juletur rundt i Aarhus
havn *.
Pris: 50 kr.
Sted: Dokk1/Aarhus Hovedbibliotek,
Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C.
Hjælp Arsenalnissen! Julebyvandring
i Frederiksværk.
Tor. 24. nov. til fre. 30. dec. 2022 kl.
07:00
Arsenalnissen er gammel og meget
glemsom. Så da han var rundt i
Frederiksværk for at sprede
julestemning, glemte han flere ting
undervejs. Måske der er nogle artige
børn, som kan hjælpe ham?.
Gratis.
Sted: Industrimuseet Frederiks Værk,
Torvet 1, Frederiksværk.

Diverse
Roots.
Lør. 1. jan. 2022 til lør. 1. feb. 2025
Endelig et kor med verdensmusik på
Fyn! København og Aarhus gør det
allerede, og nu er det Odenses tur.
Sted: 1748, Musikskole, Buchwaldsgade
48, Odense C.
Torvedag i Odense.
Søn. 2. jan. til lør. 31. dec. 2022 kl.
08-13
På Sortebrødre Torv, lige midt i det
historiske kvarter og få minutters gang
fra H.C. Andersens Hus, Bymuseet
Møntergården og Odeon Koncerthus
finder du torvemarkedet, der bliver
afholdt to gange om ugen, onsdag og
lørdag.
Sted: Sortebrødre Torv, Sortebrødre
Torv, Odense C.

Keramik.
Tor. 27. jan. til tir. 13. dec. 2022
På. keramikholdet gennemgår vi de mest
almindelige teknikker, herunder
kvætseform,. støbeform, pølseteknik,
pladeteknik, drejning og glasering. Vi
arbejder med. forskellige
dekorationsteknikker og ser på
stentøjslerets muligheder. Det.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Hyrdehøj 3,
Roskilde.
Familieværksted - kreativitet for hele
familien.
Søn. 19. jun. til søn. 18. dec. 2022
11:00-15:00
Hver søndag inviteres du og din familie
ind i vores kreative værksted, Kunst-Lab,
hvor I kan arbejde med forskellige
materialer og deltage i lege og små,
kunstneriske eksperimenter.
Pris: Familieværksted er et gratis tilbud,
når entreen til museet er betalt. Børn og
unge under 18 år, samt Klub Kunsten +
Utzon, betaler ikke entré.
Sted: Kunsten - Museum of Modern Art,
Aalborg, Kong Christians Allé 50,
Aalborg.
Sokkelund Quilterne .
Ons. 3. aug. 2022 til ons. 24. maj 2023
kl. 18:30
Vi mødes i tekstilværkstedet på 3 sal,
onsdag aften i ulige uger 18.30-22
og/eller tirsdag eftermiddag i ulige uger
11-15 Værkstedet er stadig under
udvikling, der er bl.a. adgang til
symaskiner. Tilmelding: kontakt Tove
Soland: t.soland@email.dk .
Pris: 200 kr/år.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Banko .
Man. 8. aug. 2022 til man. 10. jul. 2023
19:30 - 22.00
Vel mødt til hyggelig bankoaften i
Højmark Hallen, hvor der spilles banko
hver mandag aften. Pladesalget starter
kl. 18.00.
Gratis.
Sted: Højmark Forsamlingshus & Haller,
Adelvej 41, Højmark, Lem St.
Lyttekreds ved Jyllinge Bibliotek.
Tir. 9. aug. til tir. 13. dec. 2022 kl.
18.45-22
Gruppen mødes hver 14. dag, hvor de
hører musik og snakker om værkerne.
Gratis.
Sted: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19,
Jyllinge.
DisQant.
Tor. 11. aug. 2022 til tor. 11. maj 2023
35 mødegange kl. 19-21.35
Et velfungerende damekor på ca. 25
medlemmer. Der arbejdes målrettet med
stemmedannelse, korklang og musikalsk
udtryk. Der optages nye sangere, hvis
kundskaber og stemmer passer ind i
koret.
Sted: Roskilde Katedralskole, Holbækvej
59, Roskilde.
Odense Koret.
Man. 15. aug. til man. 12. dec. 2022 17
mødegange kl. 19.30-22.15
Et blandet og dygtigt amatørkor med ca.
35 sangere. Repertoiret spænder vidt fra viser, pop og swing til nyere danske
sange og traditionelle jule- salmer og
sange. Nodekendskab er en fordel, men
ikke en betingelse.
Sted: Bolbro Sognehus, Stadionvej 68,

Odense V.
Grenaa Blæserne.
Man. 15. aug. 2022 til man. 22. maj 2023
32 mødegange kl. 19-21.30
Består af et harmoniorkester med ca. 25
medlemmer og et tyrolerorkester med ca.
12 medlemmer. Harmoniorkestret, som er
den primære del i orkestret, spiller et
blandet repertoire med fortrinsvis pop
numre og filmmusik.
Sted: Grenaa Gymnasium, N P
Josiassens Vej 21, Grenaa.
Knudsøkoret.
Tir. 16. aug. til tir. 20. dec. 2022 18
mødegange kl. 19.30-21.45
Er et blandet kor som har base i Ry. Koret
er 50 år gammelt, men er i stadig
udvikling og ikke bange for at tage
udfordringer op. Vi elsker at komme ud og
optræde, derfor har vi fokus på det
udadvendte.
Sted: Mølleskolen, Skanderborgvej 50,
Ry.
Fjordlandets jule-guide.
Søn. 21. aug. til ons. 30. nov. 2022 kl.
12:00
Oplev hyggelige Julemarkeder i
Frederikssund, find lækre julegodter,
oplev julet vikingemarked og dans om
juletræ.
Gratis.
Sted: Frederikssund Museum,
Færgegården, Færgelundsvej 1,
Jægerspris.
Rødovrekoret.
Man. 22. aug. 2022 til man. 23. jan. 2023
20 mødegange kl. 18.45-21.30
Har du lyst til at synge sammen med
andre, så er Rødovrekoret måske noget
for dig. Vi øver hver mandag fra kl. 18.45
til 21.30 i Grøndalslund Sognegård fra
september til maj.
Sted: Grøndalslund Kirke og Sognegård,
Tårnvej 350, Rødovre.
Porcelænsmaling på hensynstagende
hold.
Man. 22. aug. 2022 til man. 27. mar. 2023
28 mødegange kl. 16-18.15
Lær at male på porcelæn! Vi lærer at
male på figurer, på kopper og andre
smukke porcelænsting. Til Jul maler vi
nisser og Påske maler vi påskeæg.
Kurset er tilrettelagt for personer med
generelle indlæringsvanskeligheder.
Sted: Byskolen, Skolegade 3B, Nykøbing
F.
Skørping Koret.
Tor. 25. aug. til tor. 8. dec. 2022 15
mødegange kl. 19.30-21.30
Har du lyst til at synge i et klassisk kor?.
Så er Skørpingkoret det rette valg for dig.
Skørpingkoret er et firestemmigt kor,
primært repertoire med klassiske værker
fra den danske sangskat samt nordiske
værker.
Sted: Skørping-Fræer Sognegård,
Præstevænget 14, Skørping.
Blomsterinspiration - letøvede og
øvede.
Man. 29. aug. til tir. 6. dec. 2022
Hvis du elsker blomster og trænger til ny
inspiration, så er dette kursus lige noget
for dig. Vi arbejder med mange forskellige
teknikker, form og farvekontraster. Der er
ikke to gange, der er ens.
Sted: Flowers by Ida, Karensvej 2, Køge.

Thy Folkekor.
Tir. 30. aug. til tir. 6. dec. 2022 12
mødegange kl. 19-21.15
Er et blandet kor med ca. 35
medlemmer. Vi elsker at synge og
vægter det sociale højt. Synger du med
os, får du prøvet stemmebåndet på både
klassisk, kirkelig og rytmisk musik. Og er
du en mandlig korsanger (tenor) bliver vi
ekstra glade.
Sted: Kultursalen i KulturRummet,
Tingstrupvej 17, Thisted.
Landsbykoret med Charlotte Nielsen i
Slagelse.
Tir. 30. aug. til tir. 13. dec. 2022 15
mødegange kl. 19-21.15
Landsbykoret er et blandet kor på ca. 40
medlemmer. Koret blev startet i
november 1988. Siden 1998 er korets
leder Charlotte Nielsen, som desuden er
organist i Kirke Stillinge og Hejninge
kirker.
Sted: Stillinge Skole, Bildsøvej 80 B,
Slagelse.
Balle Koret.
Tir. 30. aug. til tir. 13. dec. 2022 16
mødegange kl. 19-21.20
Vi er et blandet. kor med sangglæden i
højsædet. Repertoiret er overvejende
rytmisk populærmusik. så som Beatles,
Abba, Sebastian og Anne Linnet. I den
kommende. sæson har vi mulighed for at
byde nye medlemmer velkommen i alle
fire.
Sted: Hvinningdal Kirke, Buskelundvej 3,
Silkeborg.
Sæby Voksenkor.
Ons. 31. aug. til ons. 7. dec. 2022 14
mødegange kl. 19-21.35
Er du glad for at synge? Så kom og. vær
med til at synge i Sæby Voksenkor.
Koret. er for voksne piger og drenge. Der
er ingen krav om nodekendskab, du skal
blot. kunne synge rent. Korets.
Sted: Retfærdigheden, Algade 14,
Sæby.
Blomster og design - letøvede.
Ons. 31. aug. til ons. 7. dec. 2022 8
mødegange kl. 09.30-12.30
Holdet for blomsterelskere, hvor du vil
udfordres og. inspireres. På dette hold
arbejder vi med mange forskellige
tekniker, du vil. lære at spække en
krans, binde en buket, lave
udendørsdekorationer, lave skønne.
Sted: Flowers by Ida, Karensvej 2, Køge.
Claudius-koret.
Man. 5. sep. til man. 5. dec. 2022 13
mødegange kl. 19-21.30
Kom og vær en del af Claudius-koret.
Koret har eksisteret siden 1977 og
består af ca. 40 medlemmer i alle aldre,
fordelt på 4 stemmer.
Sted: Mariendals Kirke, Nitivej 17,
Frederiksberg.
Sandagerkoret.
Man. 5. sep. til man. 5. dec. 2022 13
mødegange kl. 19-21.35
Er åbent for alle unge og voksne, der har
lyst til at give lyd og trække vejret i takt
med hinanden, - også for dig der ikke
har sunget i kor før.
Sted: Salbrovadskolen, Salbrovad 28,
Assens.
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Blomsterbinderi.
Man. 5. sep. til man. 12. dec. 2022 14
mødegange kl. 17-19.35
Vil du være en del af et spændende og
legene blomsterunivers, som tager
udgangspunkt i bæredygtighed?.
Sted: APA Roskilde, Sognevej 4B,
Roskilde.
Midtjysk Kor.
Tir. 6. sep. til tir. 13. dec. 2022 15
mødegange kl. 19-21.30
Midtjysk. Kor er et 4-stemmigt blandet
kor for både øvede og uøvede
sangglade mennesker. Repertoiret er
meget alsidigt og spænder lige fra
mindre klassiske korværker.
Sted: Alhuset i Kjellerup, Skolegade 5,
Kjellerup.
Blomsterinspiration - letøvede og
øvede.
Tir. 6. sep. til tor. 15. dec. 2022 7
mødegange kl. 09.30-12.30
Hvis du elsker blomster og trænger til ny
inspiration, så er dette kursus lige noget
for dig. Vi arbejder med mange
forskellige teknikker, form og
farvekontraster. Der er ikke to gange,
der er ens.
Sted: Flowers by Ida, Karensvej 2, Køge.
Barselscafé - for mor, far og barn - i
Sundhedscenter Vojens.
Ons. 7. sep. til ons. 30. nov. 2022 kl. 10
Er du på barsel eller orlov med dit barn
og kunne du tænke dig at mødes med
andre forældre med småbørn til en kop
kaffe og lidt fagligt input?.
Sted: Vojens Sundhedscenter,
Rådhuscentret 7, Vojens.
Blomster og design - øvede.
Ons. 7. sep. til ons. 14. dec. 2022 7
mødegange kl. 09.30-12.30
Holdet for blomsterelskere, hvor du vil
udfordres og. inspireres. På dette hold
arbejder vi med mange forskellige
tekniker, du vil. lære at spække en
krans, binde en buket, lave
udendørsdekorationer, lave skønne.
Sted: Flowers by Ida, Karensvej 2, Køge.
Askov Rytmiske Kor.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 11. jan. 2023
13 mødegange kl. 18.45-21.15
Koret ledes af dirigent Nikolaj Hansen.
Repertoiret er rock, pop, jazz og sikkert
også meget andet.
Sted: Askov Højskole, Maltvej 1, Vejen.
AOF Sangkoret Enigheden.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 24. maj 2023
33 mødegange kl. 19-20.30
Sangkoret er et firestemmigt
foreningskor.
Sted: Huset Nyvang, Rindsvej 6,
Randers NV.
Zumba.
Tor. 8. sep. til tor. 15. dec. 2022
Sted: Tobakken, Gasværksgade 2,
Esbjerg.
Yoga - Lilly Julier.
Tor. 8. sep. 2022 til tor. 30. mar. 2023
På disse hold er det primært de
klassiske øvelser og åndedrættet, der er
omdrejningspunktet. Jeg lægger vægt på
ro og koncentration i timerne. Der er
meget stor spændvidde, der er
udfordringer på alle niveauer.
Sted: Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade
16, Ribe.

Yoga, yoga nidra og meditation for
øvede.
Tor. 8. sep. 2022 til tor. 30. mar. 2023
Dette hold er for dem, der kender til
meditation og har dyrket det i flere år.
Her går vi dybere ind i yogaen fra hatha
til raja yoga. Vi arbejder efter den
vediske tradition, hvor der bruges lyde,
mantra og mudra.
Sted: Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade
16, Ribe.
Blomsterbinderi.
Fre. 9. sep. til fre. 16. dec. 2022 14
mødegange kl. 14-16.35
Vil du være en. del af et spændende og
legene blomsterunivers, som tager
udgangspunkt i. bæredygtighed?. Du
lærer diverse. teknikker,
farvesammensætninger og botanik inden
for blomsterbinderi, og dygtiggør.
Sted: Kildegården - Kunstens Hus,
Kildegården 7, Roskilde.
Klaver for alle - begyndere og let
øvede.
Man. 12. sep. til man. 12. dec. 2022 12
mødegange kl. 17-19.35
Hvad er det med alle de tangenter?
Hvordan får man musik ud af dem? Jeg
kunne godt tænke mig, at akkompagnere
julesalmerne, når der skal danses om
juletræet. jeg spillede engang, men kom
så fra det, og vil gerne lære det igen.
Sted: Munkekærskolen, Tjørnholmvej
10, Solrød Strand.
Bridgeundervisning i Bridgeklubben
Præstø.
Man. 12. sep. til man. 12. dec. 2022
18:00 - 20:00
Bridgeundervisningen gennemføres hver
mandag fra 12. september og frem. Efter
jul fortsætter undervisningen, og
samtidig får man mulighed for at
begynde at spille bridge i klubben
mandag aften, tirsdag formiddag eller
torsdag eftermiddag.
Pris: Gratis prøveperiode på 3 uger
herefter medlemskab af bridgeklubben
(800 kr årligt).
Sted: Kirkehuset, Adelgade 127, Præstø.
Knipling.
Man. 12. sep. 2022 til man. 27. mar.
2023 24 mødegange kl. 13.30-16.15
Er en gammel tradition, der strækker sig
flere hundrede år tilbage. Du lærer at
kniple bl.a. blonder og lommetørklæder,
moderne sjaler, tørklæder, cafégardiner,
bluse- og hårpynt, jule- og påsketing og
meget andet.
Sted: Royal Copenhagen Concept Store,
Søndergade 74, Aarhus C.
Tysk for begyndere og letøvede.
Tir. 13. sep. til tir. 20. dec. 2022 13
mødegange kl. 17-18.30
Tysk er ikke farligt, aber herrlich! Tysk er
det mest talte sprog i Europa med over
90 millioner mennesker, der har det som
modersmål. Mange af vores ord kommer
fra tysk, og mange af vores traditioner
kommer fra Tyskland.
Sted: Gåsetårnskolen, Iselinge afd., Chr.
Richardtsvej 33, Vordingborg.
Spansk begyndere 2.
Tir. 13. sep. til tir. 20. dec. 2022 14
mødegange kl. 19-20.40
Har du gået med tanken om, at du gerne
vil blive bedre til spansk?. Dette kursus
er for dig, som allerede har en basal
viden i spansk, men ønsker at blive mere
komfortabel med sproget på din ferie i

Spanien, eller blot vil udfordre dig selv.
Sted: SeminarieHuset, Simon Hansens
Vej 1-3, Ribe.
Knipling.
Tir. 13. sep. 2022 til tir. 28. mar. 2023 24
mødegange kl. 09.30-12.15
Er en gammel tradition, der strækker sig
flere hundrede år tilbage. Du lærer at
kniple bl.a. blonder og lommetørklæder,
moderne sjaler, tørklæder, cafégardiner,
bluse- og hårpynt, jule- og påsketing og
meget andet.
Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej
7, Åbyhøj.
Spansk til letøvede.
Tir. 13. sep. 2022 til tir. 16. maj 2023 30
mødegange kl. 10-11.40
Sted: Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2,
Varde.
Spansk begyndere 2.
Tir. 13. sep. 2022 til tir. 16. maj 2023 30
mødegange kl. 12-13.40
Har du gået med tanken om, at du gerne
vil blive bedre til spansk?. Dette kursus er
for dig, som allerede har en basal viden i
spansk, men ønsker at blive mere
komfortabel med sproget på din ferie i
Spanien, eller blot vil udfordre dig selv.
Sted: Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2,
Varde.
Spansk til letøvede.
Tir. 13. sep. 2022 til tir. 16. maj 2023 30
mødegange kl. 17-18.40
Sted: SeminarieHuset, Simon Hansens
Vej 1-3, Ribe.
Generationskoret.
Ons. 14. sep. til ons. 30. nov. 2022 kl. 11
mødegange kl. 19.30-21.30
Koret er for danskere, ukrainere og andre
interesserede. Alle nationaliteter er meget
velkomne, så vi kan få skabt et
fællesskab på tværs. Og alle er velkomne
uanset alder, køn og erfaring med at
synge.
Sted: Generationernes Hus, Thit Jensens
Gade 3-11, Aarhus C.
Knipling.
Ons. 14. sep. til ons. 7. dec. 2022 12
mødegange kl. 18.30-21.15
Er en gammel tradition, der strækker sig
flere hundrede år tilbage. Du lærer at
kniple bl.a. blonder og lommetørklæder,
moderne sjaler, tørklæder, cafégardiner,
bluse- og hårpynt, jule- og påsketing og
meget andet.
Sted: Folkehuset Brabrand, Voldbækvej
92, Brabrand.
Glasfusing - Tranbjerg.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 22. mar. 2023
20 mødegange kl. 18.30-20.30
Glasfusing er en gammel teknik, hvor
man smelter glas i ovn, efter man har
skåret det i den ønskede form. Glasset
kan dekoreres med glasfarver, perler,
metaller og andet.
Sted: Tranbjergskolen - Afd. Grønløkke,
Grønløkke Allé 7-9, Tranbjerg J.
Knipling.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 12. apr. 2023
24 mødegange kl. 13.30-16.15
Er en gammel tradition, der strækker sig
flere hundrede år tilbage. Du lærer at
kniple bl.a. blonder og lommetørklæder,
moderne sjaler, tørklæder, cafégardiner,
bluse- og hårpynt, jule- og påsketing og
meget andet.
Sted: Royal Copenhagen Concept Store,

Søndergade 74, Aarhus C.
Knipling i Voel.
Tor. 15. sep. til tor. 8. dec. 2022 7
mødegange kl. 09-11.45
(Torsdag. formiddag). Vi laver kniplinger
efter tegninger. Der undervises både i.
finere og grovere kniplinger til for
eksempel festremser, ophæng m.v.'samt
jule-. og påsketing. Kurset er for både
begyndere og viderekomne.
Sted: Hyggekrogen, Haraldsvej 2, Voel,
Silkeborg.
Duelighedsbevis for lystsejlere teoretisk del.
Man. 19. sep. til man. 5. dec. 2022 21
mødegange kl. 18.30-21.05
På dette kursus opnår du den viden, der
er nødvendig for at kunne bestå den
teoretiske del af Duelighedsprøven i
sejlads. Kurset er for både nye og
erfarne sejlere.
Sted: Sejlklubben Limfjorden,
Bådehavnsvej 14, Aalborg.
Knipling.
Ons. 21. sep. til ons. 14. dec. 2022
Det gamle kunsthåndværk, knipling, som
igen er blevet moderne, er ikke så svært,
som det ser ud til. Du vælger selv, om
det skal være et lille bogmærke eller en
bred tønderknipling.
Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle
12, Taastrup.
Knipling.
Man. 26. sep. til man. 12. dec. 2022 6
mødegange kl. 14-16.35
Du lærer både traditionel og moderne
knipling i såvel fine som grove garner.
Kurset er både for begyndere og
videregående. Mødegang er hver 14.
dag - ulige uger før jul og lige uger efter
jul.(Nyt hold efter jul).
Sted: No Lokalhistoriske Arkiv, Lybækvej
12, No, Ringkøbing.
Moderne klassikere.
Man. 26. sep. 2022 til man. 22. maj 2023
kl. 14 mødegange kl. 10-12.10
Hver anden mandag i ulige uger kl.
10.00-12.15. Sammen går vi i dybden
med klassiske såvel som moderne
romaner, noveller og digte.
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndby.
Knipling - Moderne knipling.
Tir. 27. sep. til tir. 6. dec. 2022 10
mødegange kl. 19-21.45
Moderne knipling, fordi vi i dag også
laver lidt beklædning,. spændende
juleting, i nye teknikker, mønstre fra
mange. forskellige designer i ind og
udland, selvfølgelig også hvad du.
ønsker.
Sted: Aarupskolen, Møllebakken 31,
Aarup.
Venner af det italienske sprog.
Tir. 27. sep. til tir. 13. dec. 2022 11
mødegange kl. 17.30-20.05
Sted: Kildegården, Oplysningens Hus,
Kildegården 5B, Roskilde.
Patchwork i Sdr.Omme.
Ons. 28. sep. til ons. 7. dec. 2022 6
mødegange kl. 19-21.45
Patchwork med Lizzy, som har masser
af gode ideer og tips - også juleting :-).
Vi syer små pynteting i hånden.
Sted: Omme Centret, Rahbæksvej 18,
Sønder Omme.
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Klassisk og moderne
verdenslitteratur.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
kl. 12 mødegange kl. 14.15-16
Nærlæsninger. På kurset væver vi den
klassiske og den moderne
verdenslitteratur sammen. Det medfører
diskussioner om, hvori hhv. det klassiske
og det moderne består.
Sted: Foreningshuset, Højnæsvej 63,
Rødovre.
Italiensk fokus på samtalen.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 29. mar. 2023
24 mødegange kl. 11-12.40
Parliamo in italiano ! Dette kursus er for
dig, som har læst italiensk og har lyst til
at sætte fokus på samtalen, for at gør dit
italiensk mere nuanceret og flydende.
Sted: FOF, Jernbanegade 62B,
Roskilde.
Klassisk og moderne
verdenslitteratur.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 19. jan. 2023 kl.
12 mødegange kl. 10-11.45
Nærlæsninger. På kurset væver vi den
klassiske og den moderne
verdenslitteratur sammen. Det medfører
diskussioner om, hvori hhv. det klassiske
og det moderne består.
Sted: Foreningshuset, Højnæsvej 63,
Rødovre.
Italiensk conversazione.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 13. apr. 2023
24 mødegange kl. 09.10-10.50
Sted: FOF, Jernbanegade 62B,
Roskilde.
Blomsterkursus - nybegynder/ let
øvet.
Tir. 11. okt. til tir. 6. dec. 2022 6
mødegange kl. 18.30-20.45
Hvis der er godt vejr sidder vi måske
udenfor, så husk en varm trøje. 1. Vi
laver plantedekorationer til ude og inde
og samt træer til at stå i potte eller i
betonfod.
Sted: Glimmengaard, Høvejen 109A,
Nørresundby.
Grundlæggende data analyse og data
visualisering i R.
Tir. 11. okt. til tir. 6. dec. 2022 7
mødegange kl. 17.30-19.10
Vil du gerne lære at arbejde med data,
lave data analyser og data
visualiseringer? Dette kursus er for dig,
der vil lære fundamentet for data
analyser i programmeringssproget R første skridt på vejen mod data science
og data analysis på.
Sted: Skolen på Nyelandsvej,
Nyelandsvej 23, Frederiksberg.
Blomsterkurser for alle.
Tir. 11. okt. til ons. 7. dec. 2022
Hvis der er godt vejr sidder vi måske
udenfor, så husk en varm trøje. 1. Vi
laver plantedekorationer til ude og inde
og samt træer til at stå i potte eller i
betonfod.
Sted: Glimmengaard, Høvejen 109A,
Nørresundby.
Oplev malerglæden - Oliemaling.
Tor. 13. okt. til tor. 8. dec. 2022 8
mødegange kl. 10-13.30
Jeg afsluttede mit forløb på Århus
Kunstakademi i 2003 i maleri og
skulptur. Jeg er passioneret omkring
kunst og vil gerne dele ud af mine
erfaringer. Du vil blive undervist i
oliemaling ud fra det

håndværksmæssige aspekt.
Sted: Atelier Hvolgården, Hvolgården 38,
Vester Hassing, Vodskov.
Jul på Krusmølle.
Lør. 15. okt. til man. 19. dec. 2022 kl.
10-18
Igennem 30 år er der holdt julemarked
på Krusmølle. I dag er det ikke rigtig jul,
hvis man ikke lige har været forbi den
gamle vandmølle ved Felsted.
Pris: 35 kr.
Sted: Krusmølle, Krusmøllevej 10,
Feldstedskov, Aabenraa.
Kreativ blomsterhygge for
voksen/barn fra 6 år+.
Lør. 15. okt. 2022 til lør. 25. mar. 2023 5
mødegange kl. 10-12.15
Vi kreerer, inspirerer og hjælpes ad, så
vi får fremstillet nogle flotte
blomsterarrangementer. 15. oktober - Vi
laver pynt til Halloween. 19. november Så skal der "jules" med mos, lys, kogler
og glimmerpynt.
Sted: Tårnby Skole, Sneserevej 10,
Kastrup.
Gør en forskel for sårbare
børnefamilier - bliv frivillig i
Mødrehjælpen Aarhus.
Søn. 16. 2022 til lør. 16. okt. 2027 kl.
18-16
Tak for din interesse for Mødrehjælpens
lokalforening Aarhus! Som frivillig gør du
en kæmpe forskel for børnefamilier i
Aarhus samtidig med du selv bliver en
del af et stærkt fællesskab.
Sted: Mødrehjælpens lokalforening
Aarhus, Åboulevarden 17A, 2. sal,
Aarhus C.
Fra Skrald til Skat - aflever dine
lysrester.
Man. 17. okt. 2022 til søn. 22. jan. 2023
kl. 10:00
De sidste stumper af lys fra
efterårshyggen, græskarlygten,
adventskransen, kalenderlyset og
juletræslysene kan blive til nye lys.
Aflever dine lysrester i Byens hus, og
glæd dig til lysstøberi til Lysfest 2023.
Gratis.
Sted: Byens hus, Stændertorvet 1,
Roskilde.
Blomsterkursus - Efterår - Nexø.
Tor. 27. okt. til tor. 8. dec. 2022 7
mødegange kl. 18.30-21
Elsker du blomster og kunne du tænke
dig at lære de grundlæggende teknikker i
blomsternes univers?. Her kommer du til
at lave årstidens forskellige
blomsterkreationer.
Sted: Nexø Kultur- og Fritidshus, Gl
Postvej 27, Nexø.
Buketter og dekorationer.
Tor. 27. okt. til tor. 15. dec. 2022 3
mødegange kl. 10-12.35
3 formiddage hvor vi laver aktueller
dekorationer og binder månedens buket.
Det er. muligt selv at medbringe grene,
kogler og andet fra naturen. Max 7 på
holdet. Der skal påregnes udgifter til
materialer.
Sted: Lenes blomster, Bredgade 46B,
Skjern.

Kreativ Broderi.
Fre. 28. okt. til fre. 2. dec. 2022 3
mødegange kl. 13-17
Kurset løber over 3 fredage. 28. oktober
Opstart på broderi til æskelåg. Motiv efter
eget. ønske. 25. november arbejder. vi
med et lille julemotiv.
Sted: Kulturværftet, Allegade 2,
Helsingør.
Blomsterbinding - juledekoration.
Tir. 1. nov. til tir. 13. dec. 2022 4
mødegange kl. 18.30-21.32
Benyt sommeren til at finde en sjov gren
eller en. gammel træstub, læg materialet
på et tørt sted, så det er klart til at blive.
pyntet. Vi benytter materiale fra naturen,
som vi selv samler og køber måske. lidt
blomster og kugler.
Sted: Distriktsskole Stenløse, Afdeling
Lærkeskolen, Præstegårdsvej 30,
Stenløse.
Byttebox på biblioteket.
Tir. 1. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl. 10
Har du noget liggende derhjemme, som
andre kan få glæde af?.
Sted: Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade
19, Esbjerg.
Eventyrlig jul i det naturskønne
Odsherred.
Tir. 1. nov. 2022 til søn. 1. jan. 2023 kl.
07-23
Eventyrlig julestemning venter i det
naturskønne Odsherred, som med
stolthed kan kalde sig UNESCO Global
Geopark Odsherred:
http://www.visitodsherred.dk.
Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1,
Nykøbing Sj.
Jagttegn.
Tir. 1. nov. 2022 til tir. 14. mar. 2023 18
mødegange kl. 19-21.45
Kunne du ikke. tænke dig at blive jæger?.
Kurset forbereder. nye jægere til den
obligatoriske jagtprøve, som skal bestås
for at erhverve. jagttegn. Desuden
indføres deltageren i "jægeruniverset",
således at de er godt.
Sted: Nørrevangsskolen, Glentevej 15,
Randers NØ.
3 x blomster.
Tor. 3. nov. til tor. 1. dec. 2022 3
mødegange kl. 15-17.45
Vær med til 3 hyggelige og kreative dage,
hvor vi arbejder med traditionel
blomsterbinding og bliver klar til efteråret
og julen. Vi skal bl.a. lave smukke
efterårskranse og blomsterpynt til
julebordet.
Sted: Skovvangsvej 127, Skovvangsvej
127, Aarhus N.
Julekoret i Skjern.
Tor. 3. nov. til tor. 8. dec. 2022 6
mødegange kl. 19-21.30
Kom og deltag i et kor, hvor vi synger
kendte og mindre. kendte julesange,
julesalmer og Christmas Carols. Koret er
helt nyt - kom og vær med fra starten. Her
er plads.
Sted: Skjern Skole (afd. Enghavevej),
Enghavevej 10, Skjern.
3 x blomster i Hørning.
Fre. 4. nov. til fre. 2. dec. 2022 3
mødegange kl. 13.15-16
Kom med når vi over 3 mødegange finder
blomster, kreativitet og masser af
hyggelig stemning frem og laver en
efterårskrans, bordpynt og julepynt.
Sted: Vestermølle, Oddervej 80,

Skanderborg.
Kongens Nytorv Julemarked.
Fre. 4. nov. til ons. 21. dec. 2022
11:00-21:00
Oplev smukke storslået 3D
lysinstallationer på julemarkedet.
Julemarkedet på Kongens Nytorv er
også en lille rejse tilbage til dine
bedsteforældres jul. Med de mange
hyggelige og julepyntede boder, en
julemand der hygger om børnene og
ikke mindst de histo.
Gratis.
Sted: Kongens Nytorv, Kongens Nytorv,
København K.
Julemarked Højbro Plads.
Fre. 4. nov. til ons. 21. dec. 2022 kl.
20:30
Oplev julen på Højbro Plads, som i de
gode gamle dage med pyntede
juletræer, funklende julelys, rensdyr og
julemandens kane. Besøg Københavns
hyggelige juleby med søde små røde
bjælkehytter med bindingsværk i dansk
design. Gå på julegave-.
Gratis.
Sted: Højbro Plads, Højbro Plads,
København K.
Godt nyt til skøjteglade københavnere
- Broens Skøjtebaner åbner igen.
Fre. 4. nov. 2022 til søn. 26. feb. 2023
10:00-21:00
Broens Skøjtebane holder åben alle
ugens dage frem til og med den 26.
februar 2023. I hele sæsonen vil der
være masser af aktiviteter for
skøjteglade gæster i alle aldre, der
ønsker bevæge sig og ha' det sjovt.
Pris: 25 kr.
Sted: Broens Gadekøkken, Strandgade
95, København K.
Selling Julestue.
Lør. 5. nov. til søn. 4. dec. 2022 10:00
-17:00 (lørdag og søndag i perioden)
Jul er stemning, hygge og traditioner - alt
dette og meget mere finder du hos
"Julestuen i Selling". Her fås
julepynt/gaver for enhver pengepung,
også for børn som har lidt mønter at
købe for.
Gratis.
Sted: Ødumvej 6, Selling, Ødumvej 6,
Selling, Hadsten.
Magisk Jul i Skulpturparken Blokhus.
Lør. 5. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
15-21
Velkommen til en magisk jul i
Skulpturparken Blokhus. Her lyser
millioner af julelys parken op og skaber
magiske juleoplevelser for store og små.
Pris: 90-120 kr.
Sted: Kulturhuset Blokhus,
Vesterhavsvej 6, Hune, Blokhus.
Jul i Roskilde, VisitFjordlandet.
Lør. 5. nov. til lør. 31. dec. 2022 kl.
10-16
Oplev den magiske julestemning i
Roskilde! Der er mange skønne og
unikke juleoplevelser i Roskilde, Lejre og
Frederikssund i 2022. Tag familie og
venner under armen og tag på oplevelse
i det smukke Fjordlandet - kun 30 min.
fra København.
Sted: Roskilde Domkirke,
Domkirkepladsen 3, Roskilde.
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Jul i Lejre, VisitFjordlandet.
Lør. 5. nov. til lør. 31. dec. 2022 kl.
10-16
Oplev den magiske førjulstiden i Lejre og
Fjordlandet! Der er mange skønne og
unikke juleoplevelser i Roskilde, Lejre og
Frederikssund i 2022.
Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2,
Lejre.
Jul i Frederikssund, VisitFjordlandet.
Lør. 5. nov. til lør. 31. dec. 2022 kl.
10-16
Oplev den magiske førjulstiden i
Frederikssund! Der er mange skønne og
unikke juleoplevelser i Roskilde, Lejre og
Frederikssund i 2022. Tag familie og
venner under armen og tag på oplevelse
i det smukke Fjordlandet - kun 30 min.
fra København.
Sted: Frederikssund Museum,
Færgegården, Færgelundsvej 1,
Jægerspris.
Julemandens hus.
Man. 7. nov. til fre. 23. dec. 2022
10.00-17.00
Julemanden har helt ekstraordinært
åbnet dørene til sit hus, så du kan se,
hvordan han bor. Besøg den
spektakulære udstilling fyldt med sne,
gaver, nisser og ikke mindst
Julemandens flotte kane. Rigtig glædelig
jul fra Julemanden og Lyngby
Storcenter.
Gratis.
Sted: Lyngby Storcenter, Lyngby
Storcenter, Kongens Lyngby.
Julehold Senior Yoga Grejs formiddag hensyntagende.
Tir. 8. nov. til tir. 20. dec. 2022 7
mødegange kl. 10-11
Til. dig der har lyst til, at prøve blid og
stille yoga. Vi. bevæger os I et roligt og
bevidst tempo i takt med åndedrættet.
Det har stor. gavnlig indvirkning på vores
nervesystem. Vi arbejder i yoga ved lav
puls (det.
Sted: Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej
13A, Vejle.
10 ugers drejekursus ved Jane
Holmberg.
Tir. 8. nov. 2022 til ons. 18. jan. 2023 kl.
17-21
Lær at dreje i ler i det hyggelige
keramikværksted i Vesterbro Bibliotek og
Kulturhus. Hvem kan være med?. Alle
kan være med, uanset om det er første
gang eller om du har prøvet det før.
Pris: 3000 kr.
Sted: Vesterbro Bibliotek og Kulturhus,
Lyrskovgade 4, København V.
Det store nisseroderi.
Lør. 12. nov. til søn. 18. dec. 2022 I
museernes åbningstid
Hjælp - vi har nisser! Og de har lavet en
masse rod på vores museer. Kom og
hjælp os med at opklare det store
nisseroderi og vind spændende
præmier.
Pris: Gratis for børn og unge under 18
år. Voksne betaler entré på
Tekstilmuseet og Herningsholm
Museum.
Sted: Museum Midtjylland, Vestergade
20, Herning.

Oplev julemanden, nissestien og
hyggelig torvehandel på Øster
Skovgård.
Lør. 12. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
10-17.30
Hver weekend til og med 18. december
2022. Der er åben indtil 23. december
2022. Øster Skovgård Julehandel er
Danmarks største eventsted op mod jul.
Hver weekend fra 11-16 kan du møde
julemanden.
Sted: Øster Skovgård., Snerlundvej 4,
Herning.
Jul i den gamle hestestald.
Lør. 12. nov. til lør. 24. dec. 2022 kl.
09-16
Kom til julehygge på på besøgsgården.
Hver weekend op til jul. Vi laver
juledekorationer af de ting vi finder på
gården. Kranse og dekorationer. Det er
muligt at købe et dekorations start kit.
Gårdbutikken er åben og man kan købe
sandwich.
Pris: 50 kr.
Sted: Skortskær Besøgsgård,
Skortskær, 2, Føllenslev.
Jul i Aalborg.
Man. 14. nov. til lør. 24. dec. 2022 kl.
08-20
Julebyen Aalborg inviterer indenfor til
vaskeægte julehygge for hele familien,
hvor du kan se frem til et festfyrværkeri
af skønne julearrangementer. Så hop i
vinterstøvlerne og bliv en oplevelse
rigere.
Sted: Nytorv, Nytorv, Aalborg.
Jul på Active Floor.
Tir. 15. nov. til lør. 31. dec. 2022
Kom og spil en masse jule spil på vores
gulvspil Active Floor.
Gratis.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,
Kolding.
Ønsketræet.
Ons. 16. nov. til fre. 16. dec. 2022 I
centerets åbningstid
Julegaver er en luksus, som mange
nødstedte familier desværre må
undvære. Derfor har vi et Ønsketræ i
Lyngby Storcenter, hvor du kan være
med til at glæde dem, der ikke har så
meget. Så kom ned og pluk et ønske fra
Ønsketræet og glæd et barn Juleaften.
Gratis.
Sted: Lyngby Storcenter, Lyngby
Storcenter, Kongens Lyngby.
Lions Pop-up butik i Nykøbing Mors.
Fre. 18. nov. til fre. 16. dec. 2022 d.
18.11. fra kl. 14:00 - 18.00
Gratis.
Sted: Lions Pop-up butik, Algade 4,
Nykøbing M.
Julemarked på Gammeltorv i Aalborg.
Fre. 18. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
12-19
En af de faste traditioner for julen i
Aalborg, er det traditionsrige
julemarkedet på Gammeltorv. Her vil
sanserne blive forkælet med gran, julelys
og julestemning fra et væld af boder.
Sted: Aalborg Rådhus, Gammeltorv 2,
Aalborg.

Julen i Middelfart.
Fre. 18. nov. til lør. 24. dec. 2022 kl. 09
I juletiden kan i nyde den hyggelige
julestemning i byens gader, butikker,
caféer og restauranter.
Sted: Algade, Algade, Middelfart.
Juleøen Langeland.
Fre. 18. nov. til man. 26. dec. 2022 kl.
10-18
Julen er en tid hvor vi hygger os sammen
med vores nærmeste.
Sted: Langeland Bibliotek, Østerport 5-7,
Rudkøbing.
Middelfart Juleby.
Fre. 18. nov. til tir. 27. dec. 2022 kl. 08-20
Det emmer af jul og hygge, dufter af gran
og æbleskiver midt i Middelfart tæt på
Lillebælt.
Sted: Torvet, Torvet, Middelfart.
JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik i
Thyborøn.
Fre. 18. nov. 2022 til fre. 6. jan. 2023 kl.
09.30-17.30
Velkommen til JUL i Thyborøn. Besøg
Thyborøns nye julebutik. Den hyggelige
butik bugner af smukt julepynt - og her er
virkelig noget for alle og enhver. I det
store udvalg findes alt til både det
klassiske og det moderne julehjem.
Sted: JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik i
Thyborøn, Bredgade 12A, Thyborøn.
Keramik - (Jule)træer i pladeteknik.
Lør. 19. nov. til lør. 3. dec. 2022 2
mødegange kl. 10-13
Weekendkursus - (Jule)træer i
pladeteknik. Juletræer - eller bare træer.
Vi gør brug af pladeteknik og laver et sæt
i forskellige størrelser.
Sted: Merete Rohde Keramik, Tingvej 5,
Vemmelev.
Jul på Mangholm.
Lør. 19. nov. til lør. 17. dec. 2022 kl.
11-16
Færdiggør din juleshopping på Mangholm
besøgsgård. Køb gaver, julepynt og
lækkerier, nyd en bid julemad i caféen og
klap en af gårdens uimodståelige
kattekillinger.
Sted: Mangholm, Hillerødvej 20, Hillerød.
Julemarkedsdage på Garbolund.
Lør. 19. nov. til søn. 18. dec. 2022 kl.
11-16
Kom til juledage på Vingården Garbolund
med levende musik, masser af julehygge
og juleværksted for børn.
Sted: Garbolund, Helsingevej 7, Helsinge.
Jul i gården.
Lør. 19. nov. til tor. 22. dec. 2022
12:00-16:00
Kom i den rette julestemning i gårdhaven
- og bliv inspireret til julegaverne i
museumsbutikken.
Gratis.
Sted: Ehlers Samlingen, Slotsgade 20,
Haderslev.
Jubilæums-Julemarked på GAIA
Museum og GAIA Akademi.
Lør. 19. nov. til tor. 22. dec. 2022
Mandag-tor 10-16, fre 10-14, lør 10-15
Farverigt og originalt julemarked med et
spændende udvalg af julepynt, kunst og
håndværk fremstillet af GAIAs
medarbejdere med særlige behov.
Gratis.
Sted: GAIA Museum Outsider Art, Lene
Bredahls Gade 10, Randers C.

Julemusik i gangene.
Lør. 19. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
15-17.30 på fredage og fra kl. 11-13.30
på lørdage og søndage
Carol Singers skaber de helt rette
rammer for hyggelig juleshopping, når de
synger populære julesange i 6-stemmig
acapella. Vi glæder os til at se dig hos
Lyngby Storcenter.
Gratis.
Sted: Lyngby Storcenter, Lyngby
Storcenter, Kongens Lyngby.
Høkeren holder juleåbent.
Lør. 19. nov. til fre. 23. dec. 2022
mandag-fredag kl. 10:00-17:00 og
lørdag-søndag kl. 10:00-16:00
Julen nærmer sig med hastige skridt, og
Høkeren åbner derfor med et stort
udvalg af hyggelige, gammeldags varer.
Kig forbi og oplev vores sortiment.
Gratis.
Sted: Høkeren, Trollegade 4,
Kerteminde.
Nissejagt.
Lør. 19. nov. til fre. 30. dec. 2022 10:00 16:00
Kulturhuset er under ombygning, og
museets nisser har brug for din hjælp til
at blive klar til jul.
Gratis.
Sted: Museum Østjylland - Kulturhuset,
Stemannsgade 2, Randers C.
Nissejagt på Vedbækfundene og i Gl.
Holtegaard.
Lør. 19. nov. til fre. 30. dec. 2022
Tirsdag-fredag kl. 12-16, lørdag og
søndag kl. 12-17, mandag lukket.
Vi har brug for hjælp! Alle nisserne i
Vedbækfundenes udstillinger skal findes,
og Gammel Nisses ting skal findes i
barokhaven. Børn i alle aldre inviteres
derfor til at være med i den store
nissejagt og til at hjælpe med at lede
efter Gammel Nisses ting.
Gratis.
Sted: Vedbækfundene - Rudersdal
Museer, Gl. Holtegaard, Attemosevej
170, Holte.
Jul i Tivoli.
Lør. 19. nov. til lør. 31. dec. 2022 kl.
11-22 & 11-23
Hjerternes Fest og snegaranti til Jul i
Tivoli. Jul i Tivoli er altid - også med
ekstra forbehold - en virkelig hyggelig
juleoplevelse og varer fra 19. november
til og med 2. januar 2021. Årets juletema
i Tivoli er Hjerternes Fest.
Pris: 135 kr.
Sted: Tivoli, Vesterbrogade 3,
København V.
Julegavemarked.
Lør. 19. nov. 2022 til søn. 1. jan. 2023
10:00-12.00
Strømpehuset holder Julegavemarked
indtil jul.
Gratis.
Sted: Strømpehuset, Mælkevejen 1,
Øster Assels.
Julegavemarked - Strømpehuset.
Lør. 19. nov. 2022 til tir. 3. jan. 2023 kl.
10-12 & 14-16
Strømpehuset holder julegavemarked.
Sted: Horne Skole, Mælkevejen 1,
Varde.
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JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik i
Thyborøn.
Lør. 19. nov. 2022 til søn. 8. jan. 2023 kl.
09.30-17
Velkommen til JUL i Thyborøn. Besøg
Thyborøns nye julebutik. Den hyggelige
butik bugner af smukt julepynt - og her er
virkelig noget for alle og enhver. I det
store udvalg findes alt til både det
klassiske og det moderne julehjem.
Sted: JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik
i Thyborøn, Bredgade 12A, Thyborøn.
Julemarked på Borsholmgård Julestemning og nisseballade på den
gamle gård.
Søn. 20. nov. til søn. 18. dec. 2022 kl.
10-16
Velkommen til det hyggelige julemarked
på Borholmgård. På Borsholmgård er
der fokus på nærvær og kvalitet.
Sted: Borholmgård, Unnerupvej 9,
Helsinge.
Jul på Museet.
Søn. 20. nov. til søn. 18. dec. 2022
Tirsdag-fredag 10-15.30 Lørdag-søndag
14-17 (lukket mandag)
Julehygge for hele familien, i alle julens
adventsweekender! Se her vores
spændende program for hvad der sker i
hver weekend i løbet af julen så du kan
allerede nu kan sætte kryds i
kalenderen.
Pris: Børn Gratis Voksne 40 kr
Pens./stud. 30 kr.
Sted: Give-Egnens Museum,
Donneruplundvej 2, Give.

Borgercenter, Kirkebakken 41, Beder.
PEP-Hold for børnefamilier.
Tir. 22. nov. til tir. 13. dec. 2022 kl. 16-17
Opstartes af Foreningen for Mental og
Krop sundhed.
Pris: 20 kr.
Sted: Kildevæld Kulturcenter,
Bellmansgade 5C, København Ø.
Julen står for døren på Museum for
Papirkunst.
Tir. 22. nov. til tor. 22. dec. 2022 kl.
10-16
Museum for Papirkunst udstiller fra
slutningen af november og frem til
slutningen af januar Danmarks dejligste
julemærker gennem tiderne.
Sted: Museum For Papirkunst, Ilsigvej 2,
Blokhus.
JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik i
Thyborøn.
Tir. 22. nov. 2022 til tir. 3. jan. 2023 kl.
09.30-20
Velkommen til JUL i Thyborøn. Besøg
Thyborøns nye julebutik. Den hyggelige
butik bugner af smukt julepynt - og her er
virkelig noget for alle og enhver. I det
store udvalg findes alt til både det
klassiske og det moderne julehjem.
Sted: JUL by Jyllandsakvariet - Julebutik
i Thyborøn, Bredgade 12A, Thyborøn.
Juleklaver - daghold.
Ons. 23. nov. til ons. 14. dec. 2022 4
mødegange kl. 10.30-11.15
Sted: FOF Musikskolen Nørreport, Nørre
Voldgade 21, København K.

Jul på Arbejdermuseet - for børn og
voksne.
Søn. 20. nov. til fre. 30. dec. 2022 10:00
- 17:00
Oplev den varme julestemning i
arbejdernes ældste forsamlingsbygning
midt i København pyntet op til jul. Gå en
tur i vores klassiske udstilling 1950'erne,
der med husmoderens små midler er
klar til jul. Tag på nisseskattejagt og på
gratis omvisning.
Pris: 115 for voksne.
Sted: Arbejdermuseet, Rømersgade 22,
København K.

Mød julemanden i Kgs. Lyngby .
Ons. 23. nov. til fre. 23. dec. 2022
11:00-12:00
Oplev Julemanden i Kgs. Lyngby hver
weekend og i dagene op til juleaften i og
omkring Lyngby Hovedgade, hvor han vil
sprede smil og julestemning til børn og
barnlige sjæle. Læs mere på
https://visitlyngby.dk/event/moed-julema
nden-i-byen-hver-weekend/.
Gratis.
Sted: Lyngby Hovedgade, Lyngby
Hovedgade, Kongens Lyngby.

Krystalpakning i København.
Søn. 20. 2022 til man. 27. nov. 2023 kl.
18
Kom og deltag i en aften i krystallernes
tegn. Vi pakker årets smukke
krystaljulekalender og snakker om
krystallernes magiske egenskaber.
Gratis.
Sted: Mikkel Bryggers Gade, Mikkel
Bryggers Gade, København K.

Grøn Julemad.
Tor. 24. nov. til tor. 1. dec. 2022 2
mødegange kl. 17.30-20.30
Grøn er en af julens farver -. også i
køkkenet. Skal din jul være lidt grønnere,
så grib. chancen her. Eller måske har du
et familiemedlem, som er vegetar eller
veganer.
Sted: Nymarkskolen, Østre Alle 67,
Slagelse.

Jule keramik.
Man. 21. nov. til man. 12. dec. 2022
Keramik bliver stadigt mere og mere
populært, og med forståelse. Der findes
næsten ingen grænser for, hvad du kan
fremstille med dine hænder og leret!
Vaser, krus, skåle med masser af liv og
sjæl.
Sted: FOF Billedkunst, Jernbanegade 62
A, Roskilde.

Find nisserne på Bymuseet.
Tor. 24. nov. til søn. 18. dec. 2022
12:00-16:00
Julen er over os lige om lidt, og nisserne
har invaderet museet. Fra den 24/11 kan
du få en seddel i museumsbutikken og
gå på jagt efter nisserne. Når du har talt,
hvor mange nisser der er i hvert rum,
kan du aflevere sedlen og få et stykke
chokolade.
Gratis.
Sted: Museerne i Fredericia,
Jernbanegade 10, Fredericia.

Dekorér sten til julemærkemarchen.
Tir. 22. nov. til fre. 2. dec. 2022 kl. 10
Lav nissesten ved krea-bordet. Kom og
lav flotte og julede nisse-sten ved
bibliotekets krea-bord. Vi har fundet en
masse sten og gode tuscher frem, som I
kan være med til at trylle om til
nissesten.
Sted: Beder-Malling Bibliotek, Egelund

Jul i Keramikcafé Møllehuset.
Tor. 24. nov. til søn. 18. dec. 2022 kl.
11-17
I de 4 adventsweekender op til jul tænder
vi op i Hofmeisters pejs og hygger med
gløgg og nybagte æbleskiver.
Sted: Keramikcafe Møllehuset,
Skallerupvej 810, Lønstrup, Hjørring.
Julebutik og Udstilling.
Fre. 25. nov. til lør. 3. dec. 2022
10:00-16:00
Åbent HVER DAG kl. 10.00-16.00 - (helt
til 23. december). Besøg Nordens største
julekugle butik og juleudstilling i Ringsted.
Gratis.
Sted: Brink Nordic, Nordbjergvej 12,
Ringsted.
Jule dekorations workshop.
Fre. 25. nov. til søn. 4. dec. 2022 kl. 16
Engholmenes lokaler byder i år på rolige
og hyggelige omgivelser, hvor du
sammen med familien kan deltage i vores
juledekorations workshop. I vores
workshop får du muligheden for, at lave
din helt egen unikke juledekoration.
Pris: 250 kr.
Sted: Engholmenes lokaler, Christian
Langes Plads 15, København SV.
Rytmik for 1-6 årige.
Fre. 25. nov. til fre. 16. dec. 2022 4
mødegange kl. 10-10.45
Rytmik for børn i alderen 1-6 år. Kom til
inspirerende rytmik for børn i alderen 1 - 6
år i selskab med mor, far eller
bedsteforælder. Her er sang og rytme for
alle sanserne.
Sted: Kildegården, Musikkens Hus,
Kildegården 6, Roskilde.
Birkegårdens Haver - Eventyrlig Jul og
julemarked 2022.
Fre. 25. nov. til søn. 18. dec. 2022
Birkegårdens Familiepark. Kom til
Eventyrlig Jul i Birkegårdens smukke
julehaver med tusindevis af funklende lys,
ægte julestemning og masser af plads i
sikre omgivelser.
Pris: 75-105 kr.
Sted: Birkegårdens Haver ApS,
Tågerupvej 4, Tågerup, Ruds Vedby.
Bæredygtig julegaveindpakning.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
08-21
Kom forbi og pak dine gaver ind - kvit, frit
og bæredygtigt - i sjove og flotte
overskudsmaterialer.
Gratis.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,
Kolding.
Julequiz.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
08-21
Prøv den sjove julequiz for hele familien,
hvor I både skal lytte, læse og gætte jer til
svarene.
Gratis.
Sted: Christiansfeld Bibliotek, Gl.
Kongevej 3, Christiansfeld.
Julequiz.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
08-21
Prøv den sjove julequiz for hele familien,
hvor I både skal lytte, læse og gætte jer til
svarene.
Gratis.
Sted: Vamdrup Bibliotek, Jernbanegade
1, Vamdrup.

Julequiz.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
08-21
Prøv den sjove julequiz for hele familien,
hvor I både skal lytte, læse og gætte jer
til svarene.
Gratis.
Sted: Lunderskov Bibliotek,
Kobbelvænget 2, Lunderskov.
Julequiz.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
08-21
Prøv den sjove julequiz for hele familien,
hvor I både skal lytte, læse og gætte jer
til svarene.
Gratis.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4,
Kolding.
Drillenisserne flytter ind på
børnebiblioteket - og i kælderen.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
10-16.45
December er nissetid! Deltag i en sjov
konkurrence og gå på opdagelse i vores
julekælder. Kan du finde alle nisserne?.
Gratis.
Sted: Køge Bibliotek, Kirkestræde 18,
Køge.
Jul i Ribe.
Fre. 25. nov. til fre. 23. dec. 2022 kl.
10-17.30
Oplev julestemningen i Ribe - Danmarks
ældste by. Hver weekend op til jul med
start d. 25. november byder Ribe på
juleaktiviteter for hele familien.
Sted: Ribe, Ribe, Ribe.

