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H Å N D E N S  A R B E J D E



DEN HYGGELIGE JULETRADITION
Julemarkedet på Esrum Kloster & Møllegård er en stemningsfuld begivenhed i 
historiske rammer. Hele området og alle de historiske bygninger bliver i to 
weekender indhyllet i smukke lys, særligt udvalgte varer og hyggelige aktiviteter 
for familien. Vi vil gerne give vores gæster en god juleoplevelse – hvad enten 
man kommer med familie, naboer eller venner. 

MENNESKET BAG VAREN – HÅNDENS ARBEJDE
Vi ønsker også i år, at vores gæster tager del i en meningsfuld og 
værdiskabende juletradition. Vi har noget på hjerte. Vi drømmer om, at 
julemarkedet kan være med til at sætte spot på mennesket bag alle de varer, vi 
køber i juletiden. 

For mange hundrede år siden, da Esrum Kloster fungerede som egentlig kloster, 
levede munkene efter mottoet ”bed & arbejd”. Derfor arbejdede de ude i 
haverne, i bryggerset (hvor der blev bygget øl), i teglbrænderiet eller i køkkenet. 
Kort sagt brugte de deres hænder til at producere de materialer og fødevarer, 
så de kunne være selvforsynende. I dag findes der stadig klostre i Europa, hvor 
nonner og munke producerer marmelader, sæber, trappistøl og mange andre 
ting. 

Traditionen omkring ”håndens arbejde” lever i den grad videre. Det vil vi 
hylde med julemarkedet! Hvad enten vi taler kunsthåndværk eller fødevarer, 
vil der altid stå et menneske bag varen, som har lagt hjerteblod i produktet. 
Det handler om at bevare en håndværksmæssig tradition og give den videre til 
fremtiden. 

DET SÆRLIGE VED 
JULEMARKEDET PÅ 
ESRUM KLOSTER



FØDEVARER TIL JULENS MANGE FESTER
På markedet kan man gå ombord i et væld af delikatesser hentet direkte hjem fra europæiske 
klostre. Her kan man købe råmælksoste, trappistøl, pâtéer, likør, syltede frugt, marcipan, jule-
godter produceret af munke og nonner og andre himmelske kvalitetsprodukter fra forskellige 
danske og franske fødevareproducenter. Flere steder kan gæsterne besøge forskellige smage-
stationer, hvor man både får smagsprøver og fortællinger om produkterne. 

HÅNDPLUKKET KUNSTHÅNDVÆRK
Gæsterne kan også finde den helt særlige julegave eller smukt, håndlavet pynt. Stadeholderne 
er danske kunsthåndværkere og lokale producenter- både up-coming og mere etablerede. 
Gæsterne møder ”hovedkvinden/manden”, der har lagt hjerte og sjæl i deres produkter.

UDENDØRS MADBODER
Gæsterne går ikke sulten hjem fra julemarkedet! Julecaféen serverer julelækkerier, der kan 
skylles ned med nytappet klosterøl. De udendørs madboder serverer hurtig ”grab & go” - og 
varme drikke og søde sager.

FAMILIEAKTIVITETER OG UDSTILLING
I familieværkstedet kan gæsterne komme ned i gear og hygge om julenørklerier. Udstillingen 
på klosteret har også åbent under hele markedet, og er inkluderet i entréprisen.

ÅBNINGSTIDER OG ANTAL BESØGENDE
Julemarkedet er åbent for publikum lørdag og søndag kl. 10-17
26. – 27. november & 3. – 4. december. 

I 2021 havde julemarkedet besøg af 6000 gæster, og vi forventer samme tilstrømning i 2022.

HVAD BESTÅR 
JULEMARKEDET AF?



Vi er grundige med at sammensætte årets hold af stadeholdere. Vi går 
efter et varieret udbud af forskellige varer/kunsthåndværk, der lever op til 
følgende krav: 

- Vi udlejer udelukkende stadepladser til dig, der  
 selv fremstiller eller designer dine varer (eller i  
 samarbejde med andre). Vi siger nej tak, hvis du  
 er importør eller sælger på vegne af et firma. 

- Dine varer skal være af høj kvalitet, og må også  
 meget gerne være bæredygtige. Sidstnævnte er  
 dog ikke et krav, men vi prioriterer bæredygtige  
 varer først.

- Vi udlejer ikke stadepladser til 
 fødevareproducenter

TYPER AF VARER/KUNSTHÅNDVÆRK
Der er ingen begrænsninger på typer af varer/kunsthåndværk – hvis 
de passer ind under kriterierne og i sammensætningen med de øvrige 
stadeholdere. Eksempler på varer/kunsthåndværk, som tidligere har været 
på markedet er papirpynt, glas, keramik, pileflet, kranse, læder, tegninger/
illustrationer, smykker, sæber, strik, bøger og meget andet.

KRITERIER FOR 
STADEHOLDERE
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STOR STANDLILLE STAND

Vi udlejer små og store stadepladser både indendørs, i et stort telt og udenfor. 

DEN GAMLE VANDMØLLE
Vandmøllen er en to-etagers bygning fuld af historie og stemning med møllehjul, fritliggende 
bjælker og gamle kværne. 
Vandmøllen er opvarmet – men pga dens alder, kan den ikke varmes helt op til stuetemperatur. 
Desuden er der høj luftfugtighed, da der stadig løber vand nedenunder bygningen. 

STORT ”CIRKUSTELT”
For enden af en brolagt gårdsplads, omgivet af stråtækte længer opstiller vi et 250 kvm stort 
cirkustelt med lærredsdug, som vi pynter med lys og grønt. Der er gulv og varme, men teltet kan 
ikke varmes op til stuetemperatur. Eftersom teltet er placeret udenfor, kan der være høj luftighed 
afhængig af vejret.

UDENDØRS I BOD
Mellem de stråtækte længer udlejer vi overdækkede boder. Boderne er 3x3m. Til boderne hører 
bord (180x60) og taburet og adgang til strøm. 

STADEPLADSER OG PRISER

STØRRELSER PÅ STADEPLADSER
I Vandmøllen og i teltet er der 2 størrelser: Lille: 2(l)x2(b) m eller Stor: 4(l)x2(b) m. Til standen 
hører et bord (2 hvis du har bestilt en stor stand) på 180x60 cm og en taburet eller bænk. 
Der er også adgang til strøm, som skal deles med de øvrige stadeholdere.

PRISER
(Alle priser er ex moms)

VANDMØLLE:
Lille stand: 1500,- (én weekend) // 2250,- (to weekender)
Stor stand: 3000,- (én weekend) // 4500,- (to weekender)

TELT:
Lille stand: 1000,- (én weekend) // 1500,- (to weekender)
Stor stand: 2000,- (én weekend // 3000,- (to weekender)

UDENDØRS:
I overdækket bod: 500,- (én weekend) // 750,- (to weekender)

ANSØGNING
Udfyld ansøgningsformularen på www.esrum.dk. Vi gennemgår 
ansøgningerne løbende, og pladserne bliver derfor fyldt op efter ”først-
til-mølle”-princippet. 

Der går ca en uge, før du får svar på din ansøgning. 
Vi lukker for ansøgninger 17. oktober.

KONTAKT
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på:
Tlf.: 48360404 // kloster@esrum.dk



TELT



VANDMØLLE, STUE OG 1. SAL



UDENFOR I OVERDÆKKET BOD


