
29. og 30.
november
Lørdag:  12.00-18.00
Søndag: 12.00-16.00

JULEMARKED 
I ÅSGÅRDSTRAND

Åpne gallerier, kafeer, restauranter. Butikker med 
kunsthåndverk, bøker, gjenbruk, klær, mat, garn. 
Markedsboder med lokal mat, strikk, kunsthåndverk, foto,
smykker, interiør, klær, julepynt m.m. 

Nissetog med teater underveis (ÅRM) søndag. Oppmøte på Paletten kl. 16.30 

Julegrantenning søndag kl. 18.00
Auksjon av brukt og antikk med auksjonarius Inge Solheim og Knut Henriksen. 
Visning lør. og søn. Inntektene går til KIWANIS’ arbeid i lokalmiljøet. Naustet Pub søndag kl.18.30

l l l l l l l l

Sponsorer: Næringsforeningen Gamle Åsgård-
strand, Børresen & Wiersdalen AS, Åsgårdstrand
Regnskap AS, Thon Hotel Åsgårdstrand

Åsgårdstrand Åsgårdstrand

Nissetog
søndag
kl. 16.45

Auksjon
kl. 18.30på Naustet



12.00:  Åpning av julemarkedet i den gamle skolegården med Ordføreren.
12.00:  Boder, gallerier, atelier og butikker åpner.
12.00-18.00: Rebusløp for hele familien, start på Vinstua 3179. 
  Vinn julefrokost på Thon Hotell Åsgårdstrand.
12.00-18.00: Visning av gjenstander som skal auksjoneres. Naustet Pub.
12.00-18.00: Åpen Kirke, Åsgårdstrand kirke har servering av kaffe og 
  vafler, kunstutstilling med bilder av Anne Lise Toverud, 
  julemusikk – en rolig stund i julestria.
12.00-18.00: Juleutstilling i Galleri Smalgangen. Rett fra veggen salg med   
  forskjellige billedkunstnere.
12.00-17.00: Kunstfabrikken i Åsgårdstrand, salgsutstilling
13.00:  Åpning av utstilling på Galleri Ask. Åsgårdstrandskunstnernes 
  juleutstilling
15.00:  Redd økoskulen-auksjon! Det er mobilisert krefter til en 
  grasrotaksjon over hele Norge 29 november for å redde vår 
  eneste økologiske landbruksskole. Kom og finn skatter til 
  Julen og gi ditt bidrag til en bærekraftig fremtid. 
  Auksjonsgjenstander vil bli postet på Julemarkedet sin FB 
  side i god tid.
15.30:  20 minutters orgelkonsert i Åsgårdstrand Kirke

13.00-17.00: Barnas timer på Villa Alvetre: Barnemassasje med myke 
  matter og glade farger. Her får barna lære hvordan å massere 
  hverandre til roligere kropp og sinn. Rolig musikk og leker 
  som inspirerer til å kjenne seg selv og være fredelig sammen 
  med andre.

18.00:  Bodene, butikker, atelier og gallerier stenger.

Lørdag 

Følg med på vår facebookside: Julemarked i Åsgårdstrand



12.00:  Åpning av julemarkedet i den gamle skolegården med Ordføreren.
12.00:  Boder, gallerier, atelier og butikker åpner.
12.00-18.00: Rebusløp for hele familien, start på Vinstua 3179. 
  Vinn julefrokost på Thon Hotell Åsgårdstrand.
12.00-18.00: Visning av gjenstander som skal auksjoneres. Naustet Pub.
12.00-18.00: Åpen Kirke, Åsgårdstrand kirke har servering av kaffe og 
  vafler, kunstutstilling med bilder av Anne Lise Toverud, 
  julemusikk – en rolig stund i julestria.
12.00-18.00: Juleutstilling i Galleri Smalgangen. Rett fra veggen salg med   
  forskjellige billedkunstnere.
12.00-17.00: Kunstfabrikken i Åsgårdstrand, salgsutstilling
13.00:  Åpning av utstilling på Galleri Ask. Åsgårdstrandskunstnernes 
  juleutstilling
15.00:  Redd økoskulen-auksjon! Det er mobilisert krefter til en 
  grasrotaksjon over hele Norge 29 november for å redde vår 
  eneste økologiske landbruksskole. Kom og finn skatter til 
  Julen og gi ditt bidrag til en bærekraftig fremtid. 
  Auksjonsgjenstander vil bli postet på Julemarkedet sin FB 
  side i god tid.
15.30:  20 minutters orgelkonsert i Åsgårdstrand Kirke

13.00-17.00: Barnas timer på Villa Alvetre: Barnemassasje med myke 
  matter og glade farger. Her får barna lære hvordan å massere 
  hverandre til roligere kropp og sinn. Rolig musikk og leker 
  som inspirerer til å kjenne seg selv og være fredelig sammen 
  med andre.

18.00:  Bodene, butikker, atelier og gallerier stenger.

7.30-10.30: Julefrokost på Hotellet

12.00-16.00: Bodene, atelier, gallerier og butikker åpner.
12.00-16.00: Visning av  gjenstander som skal auksjoneres. Naustet Pub.
12.00-16.00: Utstilling i Galleri Ask. Åsgårdstrandskunstnernes juleutstilling.
12.00-16.00: Juleutstilling i Galleri Smalgangen. Rett fra veggen salg med 
  forskjellige billedkunstnere.
12.00-17.00: Kunstfabrikken i Åsgårdstrand, salgsutstilling
13.00-15.00: Barnas timer på Villa Alvetre: Barnemassasje med myke matter og 
  glade farger. Her får barna lære hvordan å massere hverandre til 
  roligere kropp og sinn. Rolig musikk og leker som inspirerer til å 
  kjenne seg selv og være fredelig sammen med andre.
15.30:  20 minutters orgelkonsert i Åsgårdstrand Kirke
16.00:  Bodene, butikker, atelier og gallerier stenger.

16.00:  Naustet Pub: Pernilles Venner arrangerer Søndagsjazz.
17.00:  Lysmesse i Åsgårdstrand Kirke.

  Nissetog med teater, ÅRM:
16.30:  Oppmøte på Paletten
  Kle deg og barna ut som nisser og bli med i årets nissetog. 
  Få med deg teater på veien. En morsom start på adventstiden 
  i Åsgårdstrand.
16.45:  Toget går fra Paletten ned til Julegrantenninga på Thaulowsplass.
  Flere teaterscener på veien nedover.
17.45:  ÅRM avslutter
18.00:  Julegrantenning på Thaulowsplass
18.30:  Auksjon på Naustet Pub. Auksjonarius Inge Solheim og 
  Knut Henriksen, inntektene går til Kiwanis arbeid i lokalmiljøet.

Søndag

Følg med på vår facebookside: Julemarked i Åsgårdstrand




