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Efter en begivenhedsrig Efterårsferie i Den gamle Gaard tager vi hul på en hyggelig jul i stemningsfulde 
rammer. Den gamle Gaard holdt åbent i 6 dage i forbindelse med Efterårsferien - og modtog over 600 gæster!  

Tak til alle de frivillige og gæster som sørgede for liv og glæde dage i huset og gården!  
År til dato har Den gamle Gaard modtaget knap 4000 gæster!  

 
Lørdag den 10. december kl. 16 inviterer bestyrelsen til julearrangement for medlemmer.  

Invitationen er sendt separat  
 

Juleaktiviteter 
Eventgruppen har sammensat et rigtig fint program til de første 3 weekender i december.  

Hele programmet kan læses her.  
Herunder: 

 
Lørdag d. 3. december kl. 14  

Dobbeltkvartetten Decanto underholder ude og inde. Koncerten varer 1/2 time. 
Decanto er en lille gruppe på otte rutinerede korsangere, som har sunget sammen i mange år.  

Gruppen vil synge nogle af de dejlige engelske carols og gode kendte danske julesange.  
 

Søndag den 18. december kl. 14-16 Søndagssalonen 
Her lægger Nanna Drejer vejen forbi Den gamle Gaard og vil læse Selma Lagerlöfs vidunderlige  

Legenden om juleroserne højt, og således bringe julestemning hos de fremmødte, der bliver vidne til, 
hvordan julerosen mirakuløst fik sit navn. Nanna bor i Svendborg, og efter sin pensionering som læge har hun 

beskæftiget sig indgående med Selma Lagerlöf og det er blevet til flere biografier og foredrag om den store 
svenske Nobelpristager. Da der er begrænset pladser anbefaler vi at bestille billet i forvejen. 

Pris: 75 kr. inkl. et glas vin. KØB BILLETTER HER 
 

Åbningstider i julen - GRATIS entré: 
lørdag d. 3. december fra kl. 11-16 og søndag d. 4. december fra kl. 11-16 

lørdag d. 10. december fra kl. 11-16 og søndag d. 11. december fra kl. 11-16 
lørdag d. 17. december fra kl. 11-16 og søndag d. 18. december fra kl. 14-16 

 
Med de varmeste julehilsener Bestyrelsen 

 
 

http://dengamlegaardfaaborg.dk/?page_id=1212
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/2p1gdgy4u8

