
JULEMARKED
l VOR FRUE KlRKE

Lørdag d. 23. november 2019 kl. 10-18
Søndag d. 24. november 2019 kl. 10-16

DEN DANSKE KlRKE l BRUXELLES 
Rue Washington 27-29

1050 lxelles 

Restauranten
Smukt anrettede tapas med et strejf af dansk jul

Granboden
Klassiske adventskranse, dekorationer

med kalenderlys og dørkranse

Juleboden
Nisser og kalendere, kugler og lys til træet,
noget til små pakker og meget meget mere!

Kaffebaren
Kaffe og kage - gløgg og lune æbleskiver

Kom og hav en hyggelig stund

Fødevareboderne
Sild, ost og steg. Rødkål, honning 

og mange andre lækre sager

Og mange andre boder for alle aldre

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

DEN DANSKE KlRKE l BRUXELLES lNDBYDER TlL

Læs mere på www.dankirke.be 
& www.facebook.com/dankirke.be



JULEMARKED
Julemarkedet finder for første gang sted i Den Danske Kirke i Ixelles 

- og de smukke kirkebygninger bliver forvandlet til et stort og hyggeligt dansk 
julemarked, hvor der sælges traditionelle danske julevarer.

l et opvarmet telt foran kirken finder man SHAPE Kaffeboden, 
der sælger gløgg og æbleskiver - og Pølseboden, der sælger ristede ringriderpølser 

og de obligatoriske hotdogs og røde pølser. 

lnde i selve kirken finder man: 

l Lotteriboden, med 
 flotte præmier doneret af 
 gavmilde mennesker

l Slikboden med et stort 
 udvalg af dansk slik og 
 juleknas

l Juleboden med dansk 
 julepynt, kalenderlys mv.

l Fødevareboden, der 
 bugner af alt til jule
 frokostbordet - danske 
 oste, sild, juleøl, rødkål, 
 flæskesteg, hamburger-
 ryg, hjemmebagt brød, 
 boller og julesmåkager  

l Restauranten, der 
 serverer smukt anrettede 
 danske juletapas  

l Kirkeboden, hvor Præstens 
 berømte stærke glögg 
 ekstrakt sælges

l Bogboden, hvor der er et 
 kæmpe udvalg af danske 
 og engelske bøger

l Champagnebaren, der sæl-
 ger boblende champagne 
 og smagfuld vin

l kirkens dejlige have har de 
danske spejdere deres aktivi-
teter og deres store telt rum-
mer mange siddepladser.

l kirkens hyggelige kælder er 
der også gjort plads til boder:

l Granboden, der sælger 
 smukke juledekorationer, 
 adventskranse mv.

l Fiskedammen, hvor børnene 
 kan prøve lykken og 
 fange en flot præmie 

l Kakaoboden, der sælger 
 varm kakao og pebernødder

Og Julemanden finder også 
frem til kælderrummet, hvor 
børnene kan møde ham i lø-
bet af lørdagen mellem 10.00 
og 18.00

PARKERlNG: 
Der er ikke parkering ved kirken og der henstilles til at parkering sker på Avenue Louise eller 
i parkeringshuse i nærheden af kirken. Link til beliggenhed er her: https://en.Parkopedia.be. 

Der er en drop-off/pick-up zone foran kirken.

BUS/TRAM:
Tram 8, 81 og 93 (stop Bailli), Tram 81, 92 og 97 (stop Janson). Bus  54 (stop Trinite)  bus 38 og 

60 (stop Vleurgat). Derefter er der 2 min gang til kirken.

Der er gratis adgang til julemarkedet.
Hunde er ikke tilladt, dette gælder dog ikke førerhunde.

Venligst bemærk julemarkedet og kirkens område er røgfrit.

Læs mere på 
www.dankirke.be & www.facebook.com/dankirke.be


