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Kertemindes nye julecafé har åbent alle weekender før jul
Kertemindes store kornsilo er på vej væk, en ny bydel er på vej. Og træerne langs med
Margrethes Plads er oplyst af et væld af julelys, som leder både gående og kørende hen
imod Fjord&Bælt’s nye julecafé. Caféen holder åbent hver weekend fra nu og til jul. Her kan
de forbipasserende nyde et glas gløgg, kakao og æbleskiver i juleteltet på kajen eller
indenfor på Fjord&Bælt, hvor der er mange julegaver til salg fra butikken.
Til de, som har billet eller årskort til Fjord&Bælt, er der 20% rabat på gløgg og æbleskiver i
julecaféen. Så kan man forlægge nydelsen på førstesalen med udsigt udover havnen.
”Det er kun 2. år, at Fjord&Bælt holder jul i hele december. Vi vil være et hyggeligt sted,
hvor Kerteminde kan samles for at fejre julen”, fortæller direktør Mette Thybo.
”Vi har masser af skønne juleaktiviteter hele måneden”, supplerer Biolog Ditte Bølle
Jespersen. ”Alle weekenderne frem til jul fortæller garvede fluebindere om den ædle kunst
at binde fluer og hjælper alle interesserede til selv at binde fluer. D. 19. og 20. december er
der smykkeweekend, hvor gæsterne kan skabe deres egne smykker. Fjord&Bælt stiller
materialer til rådighed, og det er helt gratis for Fjord&Bælt’s gæster at deltage. Så her vil
der være mulighed for selv at skabe de sidste julegaver, måske med inspiration fra de
smukke smykkekreationer, som kan ses i udstillingen Havets Juveler”, slutter Ditte Bølle
Jespersen.
Udstillingen Havets Juveler, hvor 40 af Danmarks dygtige guldsmede udstiller smykker af
havets juveler Perler, Rav og Koraller, har været en kæmpe succes. Udstillingen vises hver
dag og slutter d. 30. december, så det er ved at være sidste chance for at se denne
enestående udstilling.
Der dissekeres også julesild alle dage frem til jul. Alle kan deltage med at skære sild.
Børnene kan også gå på skattejagt med UV-lys, hvor de skal finde frem til de hemmelige
juleposter, som giver små fine præmier.
Fjord&Bælt har åbent alle ugens dage op til jul og mellem jul og nytår. Alle arrangementer
overholder de gældende corona-regler.
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