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JULEMARKED I VILLERSLEV OG SKYUM

venter på at blive pakket ind og finde sig et nyt hjem.

I Villerslev og Skyum sogne bliver der søndag d.
18. november mulighed for at starte på juleindkøbene, når Fjerhuset, Skyum Forsamlingshus og
Thy til kunsten-Galleri Friis slår dørene op til det
årlige, traditionsrige julemarked.

Nisserne står og blander sig med flotte smykker til hende og med unikke
julegaveideer i form af smukke kreationer af fire forskellige keramikere,
flotte granitskulpturer, bronzefigurer
og farverige kvinder malet på lærreder. Så hvis julegaven i år skal være
kunst, finder du noget for enhver
smag og pengepung i galleriet, hvor du også finder en
større tøjafdeling med kjoler, bluser, bukser og et stort
udvalg af skønne tørklæder.
Er du på jagt efter småting til gaveregn og kalendergaver, finder du også mange store og små ting til små
penge i galleriet, der er åben fra kl. 11 - 16.

For mange thyboer markeres starten på juletravlheden
med et besøget galleribesøg på Gudnæsvej 3 i Villerslev, hvor Sanne og Jytte byder velkommen i butikken
Thy til kunsten-Galleri Friis og bringer kunderne i den
helt rigtige julestemning med gratis gløgg og julesmåkager. mens de skønne og finurlige Maileg-nisser kigger sig rundt i lokalet efter de fine svenske keramiknisser fra Näsgränsgården. Alle står de bare står og

Besøg vore kolleger i Skyum
Fjerhuset, Skyumvej 102 er klar med det helt sto-

re udvalg af juleudsmykninger til inde- og udebrug i de
små hjem, og de venlige ekspedienter står klar med
hjælp til at træffe det helt rigtige valg blandt de endeløse rækker af smukke juledekorationer og flotte kranse til familiens gravsteder.

Skyum Forsamlinghus, Knakkergårdsvej 28 er
klar til at lade julehyggen trænge sig på med mulighed
for indkøb af julelækkerier, mandelgaver, glaskunst,
juledekorationer, malerier, julekager, julegaveideer og
meget andet som du kan finde på de mange stande.

Se galleriets nye hjemmeside

www.sanne-friis.dk

”Kvindesind” - et af Sannes seneste malerier.

Vinteråbningstider:
Tirsdag og torsdag Kl. 13 - 16
Lørdag og søndag Kl. 11 - 16
- og når flaget er ude ved A 11

