
”SÅ ER DET JUL IGEN” 

 

               
DEN KENDTE BLOMSTERDEKORATØR LOUISE MOESTRUP fra ØSTERBRO                  

kommer til Sølyst søndag den 25. november 2018 kl.12.45. 

 

Kl.13.00                                                                                                                                   

Begynder vi jule-hygge-eftermiddagen med frokost, hvor vi får serveret en Sølyst-

juletallerken, vin/vand, kaffe/the og sødt. 

Kl.14.00                                                                                                                                         

Ca. går vi over til næste punkt på dagens program: Louise vil introducere os til 

arbejdet med dekorationer af forskellig karakter assisteret af Elsebeth Nielsen, 

Sølystdirektørens ægteviede hustru. Hver deltager modtager en lille pakke med 

materialer, så vi hver især fremstiller vor egen dekoration. Bl.a. vil vi lære at 

producere skønne franske anemoner af fransk crepepapir - produceret i Frankrig af 

alle steder. Bedre og finere kan det ikke blive.  

 Hvem ved - måske har vi latente talenter udi blomsterdekorationskunsten, der kan 

bringes til udfoldelse en søndag i november op under jul, medens sneen daler ned 

fra himlen udenfor.   Hver deltager medbringer en lille saks (gerne en neglesaks) 

samt en lille rosensaks. 



”SÅ ER DET JUL IGEN” 

 

   

 

Under seancen vil vort DS-medlem ANNE LISE LADEGOURDIE servere smagsprøver 

på sin unikke, vinificerede, underskønne Hvide Gløgg, som efter dansk tradition 

serveres det meste af december måned.                                                                             

Da Anne Lises Julegløgg er kreeret med en frisk, læskende smag og nordisk islæt 

kombineret med fransk finesse, er målet: ”At fremelske det bedste fra begge 

verdener og servere en traditionel Julegløgg med et pift af fornyelse”. Gløggens DNA 

– dens hemmelige krydderblanding er nøje sammensat i VinLaboratoriet i 2013 af 

Anne Lise, der er 2. generation i virksomheden Ladegourdie Vinimport.                                                                                                                                   

Salon Damerne og deres gæster vil på denne særlige dag få mulighed for at købe 

gløgg-æsker i 3 forskellige størrelser til gode priser.                                                               

Under arbejdet med blomsterne serveres, ud over gløggen, kaffe og juleknas, så vi 

kan bevare koncentrationen for i fællesskab at nå de optimale, kreative og 

personlige resultater.  

Prisen for deltagelse i arrangementet er DKK 320,00, som indbetales til Foreningens 

konto hos NORDEA 2135 0748992588 med angivelse af navn og dato for 

arrangementet. Du er automatisk tilmeldt, når beløbet er overført. Sæt et stort X i 

kalenderen, vi glæder os til at se jer under fanerne, så vi ganske stemningsfuldt får 

mulighed for at ønske hinanden en dejlig jul og et godt nytår. 

Varme efterårshilsener fra BESTYRELSEN/Kirsten og Ulla 

 


