Aktivitetskalender for Søgaarden i Lee
Torsdag, fredag, lørdag og søndag i december

ÅBENT kl. 13-17 (+aften arr. kl. 20) I cafeen kan købes friskbrygget kaffe/te m.m.
Oversigt over specielle udstillinger og ekstra arrangementer i Søgaardens Whisky Shop m.m.
3/12 Syning af Hjertepuder til brystopererede i Atelieret kl. 13 - 17.
Hjertepuder er et støtteprojekt til fordel for brystkræftopererede.
Inner Wheel i Bjerringbro syr og leverer puder til Randers Sygehus.
Denne torsdag har alle interesserede mulighed for at deltage i syningen.
Vi modtager gerne rent bomuldsstof til produktionen. www.Heartpillow.dk
4/12 Whiskysmagning kl. 20 (husk tilmelding) Max. 20 deltagere.
World Wide Whiskysmagning. 8 whiskyer - 1 øl - 1 bolle m. pålæg + kaffe. 350,Ingen vil være i stand til selv at køre hjem (Vi har også B&B på Søgaarden)
Se hele programmet på www.whiskyshoppen.dk
5/12 Fokus på delikatesser fra ”nordens køkken” kl. 13 - 17
Vi giver smagsprøver på de forskellige dejlige nordiske specialiteter.
F.eks. olie, eddike, sennep, chutney, marinade, marmelade, sirup
6/12 Dansk vin fra ”SolgaardVin” v. Erland Aarup kl. 13 -17
SolgaardVin er en stor hobbyvingård m. ca. 1.000 vinstokke fordelt på 25 sorter.
De har eget vineri i Sdr. Rind. Kom og hils på vinbonden.
www.solgaardvin.s-8.dk
_______________________________________________________________________________________
10/12 JuleSkak for alle (også begyndere) kl. 20
Luk al julehalløjen ude for en stund, og få rørt ”de små grå”
Medbring evt. selv spil. Der er mulighed for at købe kaffe/te m. brød.
11/12 Fernisering i Atelieret af Lisbet Holmriis’ malerierudstilling kl. 13 - 17
Lisbets farvestrålende akrylbilleder kan ses måneden ud i Whisky Shoppens åbningstid.
Denne fredag har du også mulighed for at bestille pandebånd og hårbøjler hos Lisbet.
www.Lisbetholmriis.dk
12/12 ”Sdr. Rind Biavl” v. Vagn Thorsen kl. 13 - 17
Vagn kommer og præsenterer 6 forskellige typer honning, hvoraf 3 er koldpressede.
Som et biprodukt har han også vokslys og bolsjer med i Whisky Shoppen denne lørdag.
13/12 ”KranseKageKunst” v. Birthe Gade Olesen kl. 13 - 17
Birthe, der er uddannet bager kommer i Whisky Shoppen og præsenterer sine ﬂotte kager.
Der bliver mulighed for at købe kager eller bestille til senere afhentning.
_______________________________________________________________________________________
17/12 Fællessang for alle, hvor vi kommer i den rette julestemning kl. 20
Dette er et ÅbenHus arrangement med mulighed for at købe kaffe/te m.m. .
18/12 Alm. åbent i Whisky Shoppen og Cafeen, samt kunstudstilling i Atelieret kl. 13 - 17
19/12 ”Emma’s Uld & Pil” v. Emma Sigaard, Hammershøj kl. 13 -17
Emma vil præsentere pileﬂet, alpaca strømper og sokker, sjaler og uldgarn.
www.Emmasuld.dk
20/12 Alm. åbent i Whisky Shoppen og Cafeen, samt kunstudstilling i Atelieret kl. 13 - 17

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen

Astrid Holmriis & Niels Jacobsen - Himmestrupvej 8 - 8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6464 Mobil 2945 1664 - www.Whiskyshoppen.dk

