
Vad och var på Ornö julmarknad 2022? 

Kyrkviken 

För den hungriga    

• Kyrkvikens Bar& Bistro har julbord för bokade gäster, dessutom varmkorv och glögg. 

• Brödboden serverar kaffe med dopp, gröt, glögg och skinkmackor. 

• Ornö museum har kaffe med lussekatter och pepparkakor. 

• Anders Jansson serverar sina klassiska laxburgare framför bygdegården 

Till julbordet 

• Anders Jansson säljer fisk och fiskprodukter framför bygdegården 

• Framför bygdegården står också Hässelmara gård med inläggningar, ägg och lammkorv 

• Tiitta erbjuder Ornölimpa, lyxiga saffranskransar, sylt, marmelad och gelé 

• Gill och Rune Lindblom säljer skärgårdshonung från ornöbin 

• Sundby gård säljer viltkött och nötkött från Aberdeen Angus nere vid Brödboden 

• Muséet har lyxig julkola från Enskedeverket, jultéer från Kränku och Fiholms pepparkakor. 

• I muséets trädgård säljer Torun och Lotta ost från Sanda gårdsmejeri 

• Missa inte heller Ornö brödbod nere vid vattnet som säljer bröd och hembakta kakor!!  

Till julklappssäcken 

• Framför bygdegården kan du köpa Tiittas hemstickade sockor, mössor och vantar. Eller slå till 

på en fin granboll tillverkad enligt finsk tradition 

• Där finns också skinn och hantverk från Hässelmara gård 

• Gill och Rune Lindblom säljer bivaxljus 

• På muséet finns ett brett utbud av böcker och presenter. Brickor, kort och disktrasor med 

julmotiv designade av Katarina Hamilton. Årets nyhet är en friluftskokbok av Oskar Karlin 

• I sockenstugan hittar du fina bruksföremål i keramik. Både Yvonne Matstoms och Julia 

Hertzman finns där och säljer sina produkter. 

• I muséets trädgård hittar du också lammskinn från Kymmendö 

Dessutom blir det Fiskdamm arrangerad av Ornös skolbarn och i kyrkan säljs fair-tradeprodukter 

Västergården 

För den hungriga 

• Fredrik Afzelius ”Captain Smokehouse” serverar sina smarriga hamburgare 

• Kaffe, korv och annat smått och gott finns också 

Till julbordet 

• Gården säljer sin egen potatis och ägg m.m 

• Olika typer av viltkött i packade viltlådor 

Till julklappssäcken 

• Perre Lindberg säljer trähantverk som smörknivar, slevar, skohorn och mycket mer 

• Och så köper du själva julgranen här att lägga klapparna under! 



 

 

 

 


