
Vinter - og juleprogram
 

 



Årets julerier er lige om hjørnet 
KOM I JULESTEMNING MED MADEBYBETTINA

Jeg ser frem til igen i år at byde jer velkommen på Højgaard i Fredensborg i de kom-
mende julemåneder.

Herfra har jeg nu i over et år drevet min cateringvirksomhed, og jeg afholder ligeledes 
events, blomsterkurser og privatfester samt virksomhedsarrangementer på stedet.

I november måned åbner jeg dørene for julestuen, hvor gården vil gæstes af et hav af 
leverandører, og der vil selvfølgelig være masser af julepynt, blomster, dekorationer, 
adventskranse og værtindegaver. Julestuen vil være åben i fem weekender, som frem-
går på næste side.

Her sælger jeg pyntegrønt, kranse, krukker og fade samt danske amaryllis - og andre 
planter, som hører sig julen til.

I juleåbningsweekenden, den 12. og 13. november, bliver du mødt af dejlige jazztoner, 
mens du handler og nyder julelækkerier i vores cafe.

Desuden vil hele november være spækket med julekurser, med mig som undervis-
er, hvor du har mulighed for selv at være kreativ på det niveau, du nu ønsker. Der er 
et stort udvalg af kurser med forskellige temaer som: utraditionel adventskrans og 
juledekoration med lys, skab søde kugler og dekorative træer og jul i børnehøjde samt 
julepynt 1-2-3 vupti.

Årets store juleevent bliver en intim julekoncert med Marie Carmen Koppel og hendes 
bror Benjamin Koppel, hvor vi i fællesskab vil synge julen ind samt nyde et glas julevin 
og lækker finger food i pausen.

I kalenderen på næste side ses en samlet oversigt med alle kurser og events samt 
julestuens åbningstider. Tilmelding til kurser og events foregår på min hjemmeside: 
madebybettina.dk

Jeg glæder os til at se jer, og jeg håber, at I vil sprede budskabet om mine kurser og 
events samt benytte jer af min lækre julecatering.

Mange vinterhilsner

Bettina



OKTOBER ’22

TORSDAG D. 27.10 
KL. 18.00-21.00
Besøg hos Bagsværd lakrids

LØRDAG D. 29.10 
KL. 14.00-17.00
Afternoon Tea
 
SØNDAG D. 30.10 
KL. 14.00-17.00
Afternoon Tea

NOVEMBER ’22

WEEKEND D. 12.-13.11 
KL. 11.00-16.00
Åbningsweekend i  
julestuen med toner af 
julejazz 

NB. tilmelding på  
madebybettina.dk - gratis

MANDAG D. 14.11 
19.00-22.00
Jul 1-2-3 vupti

TIRSDAG D. 15.11 
19.00-21.30
Bind din egen dørkrans

ONSDAG D. 16.11 
15.00-18.00
Utraditionel adventskrans - 
tørrede blomster

ONSDAG D. 16.11 
19.00-22.00
Skab søde kugler og  
dekorative træer

TORSDAG D. 17.11 
19.00-22.00
Juleworkshop

KALENDER: KURSER & JULESTUE

WEEKEND D. 19.-20.11 
KL. 11.00-16.00
Åbent i julestuen og 
caféen

SØNDAG D. 20.11
17.00-20.30
Juleworkshop

MANDAG D. 21.11
15.00-18.00
Bind din egen adventskrans

MANDAG D. 21.11
19.00-22.00
Bind din egen adventskrans

TIRSDAG D. 22.11
15.00-18.00
Utraditionel adventskrans 
og juledekoration med lys

TIRSDAG D. 22.11
19.00-22.00
Utraditionel adventskrans 
og juledekoration med lys

ONSDAG D. 23.11
15.00-18.00
Juleworkshop

ONSDAG D. 23.11
19.00-22.00
Juleworkshop

TORSDAG D. 24.11 
15.00-18.00
Juleworkshop

TORSDAG D. 24.11 
19.00-22.00
Juleworkshop

WEEKEND D. 26.-27.11  
KL. 11.00-16.00
Åbent i julestuen og 
caféen. Kagefryd laver 
og sælger juleflødeboller 
kl.12.00-15.00

SØNDAG D. 27.11
17.00-20.30
Juleworkshop
 
MANDAG D. 28.11 
19.00-21.30
Skab julestemning udendørs 

TIRSDAG D. 29.11 
18.00-20.00
Julekreationer i børnehøjde 

ONSDAG D. 30.11
19.00-21.30
Skab julestemning udendørs

DECEMBER ’22

WEEKEND D. 3.-4.12 
KL. 11.00-16.00
Åbent i julestuen og 
caféen 

WEEKEND D. 10.-11.12 
KL. 11.00-16.00
Åbent i julestuen og 
caféen. Bettina demon-
strerer fin gravpynt og 
giver inspiration til flot 
og anderledes gave- 
indpakning. 

ONSDAG D. 14.12
18.30-21.00
Intimkoncert med Marie  
Carmen Koppel

FREDAG D. 23.12
& LØRDAG D. 24.12
Skal vi stege din juleand?
Afhentning efter aftale. 
Bestilt på madebybettina.dk

LØRDAG D. 31.12
Nytårsmenu takeaway
Afhentning efter aftale. 
Bestilt på madebybettina.dk

ADRESSE: HØJGAARD, LANGERØDVEJ 20, 3480 FREDENSBORG

TILMELDING TIL ÅBNINGSWEEKEND, 
KURSER OG EVENTS PÅ: 
MADEBYBETTINA.DK/EVENTS/

SE TEMAER OG LEVERANDØRER 
FOR WEEKENDER PÅ:  
MADEBYBETTINA.DK/JULESTUE/



Jul og nytår
MED MADEBYBETTINA CATERING  

Se og bestil spændende, aktuelle menuer 
på madebybettina.dk

JULEFROKOST/MIDDAG
SKAL VI STEGE DIN JULEAND? 

NYTÅRSMENU 2022

Kvalitetsråvarer og velafbalancerede
smagssammensætninger er et must, og jeg er kendt

for at dekorere og servere maden elegant.
 

Jeg glæder mig til at lave mad til jer.

WWW.MADEBYBETTINA.DK


