
 

Juleweekend på Hellevad Vandmølle 2016 

Weekender i november: d. 18-20 og d. 25-27 
Weekender i december: d. 2-4 og d. 9-11 

 

Det er nu blevet en fast tradition at vi afholder juleweekender her på Vandmøllen. 

Vi bager og pynter, binder og klipper, og det er hvert år fantastisk at opleve, hvor 

meget der kan produceres på kort tid, når vi er mange der hjælper hinanden.  

Vi starter det officielle program fredag aften, hvor vi spiser en god julemiddag 

sammen når alle er kommet, og bagefter skal vi på høloftet og læse nissehistorier. 

Lørdag er der fuldt program, om formiddagen er der ”bondegårds-

oplevelser”(fodring, ridning, klatring), og lørdag eftermiddag er der basis for det helt 

store småkage-bageri i Elsebeths køkken, med plads til deltagelse af både store og 

små. Dejen har vi lavet på forhånd, og så hjælpes vi af med bagningen (og 

smagningen!). De kager man tager med hjem betales der ”kilopris” for, resten spiser 

vi.   

Samtidig med bageriet vil der også være mulighed for at være kreativ, medbring 

gerne egne sakse, skabeloner og ideer, vi sørger for karton, lim, papir, filt mm. Der 

vil også være mulighed for at binde adventskransen, en krans til fordøren eller 

anden naturpynt – vi sørger for gran, mos, bindetråd mm, medbring selv krans og 

evt. lys og pynt.  

Det er også muligt at komme allerede torsdag, det koster kun 500 kr i husleje for 

dette ekstra døgn, og giver tid til at lande inden selve programmet starter. Vi kan 

ikke tilbyde aftensmad torsdag, men der er mulighed for at bestille morgenmad til 

fredag morgen.   

 

 

 

 

 



 

 

Pris 

- Prisen for weekenden er 1500 kr. for voksne og det halve for børn (prisen er 

inklusive morgen- og aftensmad).  

- Tilbud om ekstra overnatning torsdag til fredag: 500 kr pr lejlighed, ingen 

aftensmad torsdag, men der kan bestilles morgenmad fredag.  

 

Program 

Fredag:  
- Ankomst fra kl. 15, I må også komme tidligere, bare giv besked  
- Aftensmad kl. 19.00  
- Nissehistorier på høloftet efter aftensmaden(husk lommelygten) 

 

Lørdag:  

- Morgenmad kl. 8 – 9 

- Fodring kl. 9 

- Ridning og klatring kl,.10- 11.30 

- Frokostpause, hvor I selv sørger for frokost, gårdens produkter kan købes 

(brød, pølser, æg) samt mælk, smør, ost, øl og æblemost 

- Julebagning og Juleklip kl.. 13 – 16, samt prøvesmagning af årets gløgg 

- Aftensmad kl., 18.30, herefter fælles hygge          

Søndag:  

- Morgenmad og herefter fodring, og mulighed for at booke ridning.  I må blive 

så længe I vil (næsten da  ), og I er velkomne til at jule videre med klip og 

pynt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer!  
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