Stand nr
E05
E.05

Firma
3 mobil
3 Mobil

Beskrivelse
Telefon selskab
Mobilselskab

T52.E
NO1
N12
A25
T03
N20

Agria Dyreforsikring
Alma Stearinlys
Almuegaarden
Amanda By winther
Amphora
Anitas Foodtruck

N40
S57,S58

Ansigtsmaler Lea Dinesen
Aqua Danmark A/S

Dyreforsikring
Indretning & kreativitet.
Bolcher
smykker & Tøj
Krukke forretning
Grillet mad og masser af kylling
Vores dygtige ansigtsmaler giver børnene
en mulighed for at få dekoreret deres
ansigt med deres ynglingsdyr
Anlægning til hverdagen
Ledreborgs infovogn, hvor man kan få
information & hjælp
Grillprodukter
Sko & mode

E29
Infovogn
A44,A45 Barbecue Masters ApS
K6.2, K.64 Bella Moda Sko

T50

T51.C
A37

Hjemmeside
https://www.3.dk/
https://www.agria.dk/?gclid=Cj0KCQjw5J_mBRDVARIsAGqGLZAafvAYaP
AQ92iy9LZUcqa5LyTAIUiKu1Ooo69z1SGeQbTbuNTmaekaAkVaEALw_wc
B
http://almastearinlys.com/
http://www.almuegaarden.dk/
https://www.amandabywinther.com/
https://www.amphora.dk/krukker&have/
https://www.anitas.dk/

https://aquadanmark.dk/
https://ledreborg.dk/
https://barbecue-masters.com/
https://www.bellamoda.dk/
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/hoejetaastrup/selvstyrende-s-grupper/billedmalerskolen1
https://www.biosol.dk/tilbud-3.html?shopgroup=10

Billedmalerskolen
Biosol

Billedmalerskolen
Rengørning og Hygiejne produkter

Blicher Fuglsang A/S
Blomsterdesign i Landskrona

Blicher Fuglsang Smykker, er fedt dansk
design primært i sølv og guldbelagt sølv.
Vores kollektion forhandles hos de danske
guldsmede og på private smykkeaftener.
Kig forbi og find dit yndlingssmykke til en
rigtig god "Slotspris".
https://www.blicherfuglsang.dk/smykkeshop/
Indretning & kreativitet.
http://www.blomsterdesign.net/

L04
T33
K3.1

BRODERS
Brændte Mandler
Bull & co

A05
A30

Buy4Nature ApS
By Rosendal

S18

ByBangshøj

gourmetkøbmands butik: Hos BRODERS
finder du inspiration og gode ideer til at
prøve nyt og vi håber, at du hos os finder
lige de smagsoplevelser du søger. Udover
at være passioneret omkring smag, lægger
vi også vægt på god service. Hos os går
gode produkter hånd i hånd med god
service.
https://www.broders.dk/om-broders/
Desserter
Accessories & smykke forretning
http://bullogco.com/
BuyNature er en virksomhed der sælger
økologiske og bæredygtige
livsstilsprodukter. Vores mission er at gøre
økologiske og bæredygtige produkter
tilgængelige for alle danskere til en fair
pris.
Vi sælger blandt andet bambus tøj,
hudpleje produkter der er suveræn til folk
der døjer med hudproblemer, kosttilskud
der er baseret på “whole foods”, bambus
tandbørster og accessories som træ ure
og træ solbriller.
Jeg har vedhæftet vores logo.

https://buynature.dk/
https://www.byrosendal.dk/

Stof,silke & bomuld.
byBangshøj syr og fremstiller anvendelige
produkter til personligt brug eller
hjemmet,
i tekstiler med et finurligt eller grafisk
udtryk.
Thehætter, puder, toilettasker og små
punge er kernen i byBangshøjs
https://bybangshoej.dk/shop.html
produktion.

N50, N51,
N52
Børneulykkesfonden
T53

CASU

S07

CBD-care4you.dk

N49

Cirkus Bella Donna

S69.F

Cleopatra Oils Copenhagen

A13

Comfort & Style

N09

Crepetastic

Tumletelt og trafik legeplads
Center for Alternative
Sundhedsuddannelser
Hudplejeprodukter: CBD-Care4you. Vi
formidler viden og salg af forskellige CBD
produkter, bl.a. GMP-Certificerede CBDolier og cremer.
Når Cirkus Bella Donna kommer til byen
venter der børn og voksne en rigtig sjov
oplevelse!...
Skønhedsprodukter: Det er vores mål, at
guide dig til en sundere hud, et mere
levende og fyldigt hår samt et strålende
smil

https://xn--brneulykkesfonden-00b.dk/
https://www.casu.dk/

https://cbd-care4you.dk/

http://www.bella-donna.dk/index.html

https://www.chleopatra.dk/
Tekstilprodukter: trendy tøj- og
tilbehørsbutik med fokus på klassisk stil,
kvalitet og komfort til smarte piger. Vi
fører anerkendte danske brands, tøj,
smykker, ure, accessories, skønhedspleje,
krydret med egne aktuelle indkøb fra
Europas metropoler. Ligeledes har vi stort
udvalg af brugskunst til indretning og
dekoration af boligen og haven. Det hele
til meget attraktive priser.
https://www.comfortandstyle.dk/
Madstand: crepe'tastic er resultatet af en
drøm, en lang rejse og en kærlighed til
kvalitetsmad og gode råvarer.
https://www.crepetastic.dk/

N06

Cutandgreen.dk

L10

Dalsbakkegaard

L19
N47

Danica Skincare
Danmarks jægerforbund

S53
A09
N05

Dansk Alge og fliserens ApS
Dansk Pelargonie Selskab
Decotrends

T55G, T55J Den Lille Butik v.Kolling

Hårplejeprodukter: Pure Balance er en
eksklusiv produktserie, der er udviklet på
baggrund af input fra kunder,
frisørsaloner og samarbejdspartnere over
de sidste 5 år. Det fantastiske resultat og
den gode pleje har haft intens fokus på
naturlige ingredienser og Grønt Miljø.
https://www.cutandgreen.dk/
Madprodukter og drikkelse: Vi er en
familie med rødder i landbruget og med
interesse for, at landbruget skal fremstille
kvalitetsprodukter. Vi lægger vægt på
balance og sammenhæng
http://www.dalsbakkegaard.dk/
Hudplejeprodukter: Vi har valgt de bedste
ingredienser vi kan finde – bl.a. salt fra
Det Døde Hav med stort mineralindhold
og de bedste vegetabilske olier med et
højt indhold af vitaminer, antioxidanter,
essentielle fedtsyrer mv. for at give den
bedst mulige effekt og virkning.
Danmarks jægerforbund
Fliserens: Vi er en lille virksomhed med
mere end 15 års erfaring inden for vores
fag. Vi sætter en ære i at levere
kvalitetsarbejde og god service til en lav
pris.
Blomsterhandler
Boligindretning & reservedele:
Garn & kurser

https://danicaskincare.dk/
https://www.jaegerforbundet.dk/#

https://daof.dk/
https://danskpelargonieselskab.dk/
http://www.decotrends.dk/
https://www.facebook.com/DenLilleButikvedAnnetteKolling/

T55.B

Donation25

K4.4

Dots & Stribes ApS

K2.1,K2.2 Dress me up
E07
Dribe

S11
S54
S42,S43

Drømmepuden / P.E.Handel
Dyssegårdens Inspirationshule
East West Trade

Donation25 er en sammenslutning af
frivillige nørklere, der strikker og hækler
karklude og bogmærker til velgørende
formål. Alle arbejder frivilligt og
indtjeningen fra salget går denne gang
100 % ubeskåret til Legeheltene, som
sørger for aktiv leg og bevægelse for
indlagte børn i Danmark.
Indretning & livsstilsprodukter: Vi elsker
design med prikker og striber, så enkelt
kan det siges. Derfor gør vi vores bedste
for at skaffe produkter med de lækreste
mønstre til webshoppen, så du let kan
finde de produkter, der passer til dig.
Tekstilproduktion: Hos Dress Me Up finder
du mode, som passer ind i ethvert
klædeskab. Vores mission er at gøre det
så nemt og enkelt for dig at finde dit nye
tøjkøb. Her har du mulighed for at
udforske vores side, hvor du kan finde alt
lige fra de nyeste bomber jakker til tasker,
der egner sig til enhver lejlighed.
Bil på abonnement
Pudeforretning: Med det patenterede
duplex fyld,(en kombination af ultra glatte
bakteriostatisk polystyren perler og nanofiber) vil du opleve en komfort og støtte
som aldrig før.
Indretning og livsstilsforretning:
Tøjforhandler

http://www.donation25.dk/om-donation25/

https://dotsandstribes.dk/

https://dressmeup.dk/shop/frontpage.html

http://drommepuden.dk/index.php?
https://www.facebook.com/inspirationshule/

N10,N11
A28

E-bikes.dk
Eeimports

T51.B
T51.F
K3.3
T01
S62
S41
S25,S26

Elixira
Fair Trade Butik Karibu
Falck Alarm by Verisure
Fasaneriet
FDB Møbler Roskilde
FF Group
Fit and Fun ApS

L15

Franske Specialiteter

N42
T56

FUN-JUMP
Future Live

El-cykler: Alle elcykler i vores sortiment er
højkvalitetsprodukter. Elcyklerne er
fremstillet af nogle af de bedste
delkomponenter fra hele verden.
Rideudstyr
Ansigtspleje: Vi benytter os af de fineste,
økologiske og veganske råvarer, til at
producere sundhedsfremmende og rene
produkter, der passer til netop dine
behov.
Indretningsforretning
Alarmer
Restaurant
Møbel og indretning
Pølsevogn
Spa og massageprodukter
Madvareprodukter: Franske Specialiteter
er et engros firma, som sælger
delikatesser til Specialbutikker landet
over.
Vi importerer kvalitets delikatesser som er
unikke med hensyn til smag og design.
Vores leverandører er ofte små
leverandører, som vi særligt har udvalgt
på vores rejser i udlandet.
Kom og prøv den originale BungyTrampolin hos FUN-JUMP. Alle der vejer
mellem 5 og 100 kg. kan deltage i denne
super sjove aktivitet.
Sælger billetter til Slotskoncert

https://e-bikes.dk/
https://www.hestogrytter.dk/find-udstillere/udstiller/eeimports-4

https://elixira.dk/
http://kariburoskilde.dk/
https://www.verisure.dk/om-verisure/faq.html
https://fasaneriet.dk/
https://fdbmobler.dk/
https://www.fit-fun.dk/

http://franske.dk/

http://fun-jump.dk/
https://futurelive.dk/

N28

Fåreshow

A29

Gartneriet Klostergården

S69.A,
S69.B

Gaven shop

L12B

Grand Fromage

N02

Great Africa

Lone Østergaard kommer med sine meget
dygtige hyrdehunde og får og viser
forskellige stederpå udstillingen, hvor
dygtige de er.
Krydderurter: Vores produkter er tænkt til
at stå i vindueskarmen eller på bordet i
køkkenet, så du altid har dem ved hånden.
Prøv at dufte og smage på urten og lad dig
inspirere i din madlavning!
Unikke gaver og kunsthåndværk til enhver
lejlighed. Metalfigurer af restmetal, retro,
malerier, fotokunst og trædekoration til
boligen
Madprodukter: Vi hjælper dig med at
skabe gode smagsoplevelser, du og dine
gæster vil huske, snakke om og mindes.
Her finder du ingen masseproducerede
oste eller pølser med lange lister af enumre.
Møbel og Indretning: Great Africa er
startet med et håb om at skabe arbejde og
bedre vilkår for folk i Afrika, og på den
måde at hæve levestandarden for de
mange mennesker der lever i fattigdom.
Kun ved at give folk et arbejde, kan et
stabilt levegrundlag opnås.

Happy Lama Travel & Happy Lama
Fairtrade

Møbel og indretning: På sine mange rejser
rundt i Andesbjergene er Happy Lama
Travels indehaver Jan Tvernø blevet
opmærksom på de mange smukke Al Paca
håndværksprodukter som
lokalbefolkningen fabrikerer på traditionel https://happylamatravel.dk/happy-lama-fairtrade-grupperejser/

T52.F

http://www.klostergaarden.info/

https://gaven.shop/

http://grand-fromage.dk/

https://www.greatafrica.dk/

S69.D

Have A Look

A.S

Havemøbelshoppen Aps

T49

Health & Freedom

T45

Herthadalen

A07
L16

Hillerød Staudegartneri
Hill-House

Hos Have A Look får du fede briller og
solbriller i lækkert dansk design til
gode priser! Vores briller fås både med
plus og minus styrke, mens solbrillerne
findes både med og uden styrke.
Møbel og indretning: Hos os finder du et
bredt udvalg af vedligeholdelsesfrie
havemøbler og loungesæt, og et stort
udvalg af teak havemøbler, parasoller,
hyndebokse og havehynder. Vi glæder os
til at se dig.
Skønhedsprodukter: Forever er et firma,
der har givet så mange mennesker i hele
verden en mulighed for at lære de skønne
produkter, der er lavet med udgangspunkt
i en af verdens sundeste planter Aloe
Vera, at kende.
Restaurant: For enden af Nordeuropas
længste allé, som er en del af Ledreborg
Gods, ligger Herthadalen smukt gemt i
skoven i Danmarks nye Nationalpark –
Skjoldungelandet.
Planter & krydderurter: Jeg tilbyder et
stort udvalg af stauder, krydderurter og
planter til udplantning.
Te forretning

https://www.havealook.dk/?gclid=Cj0KCQjwn8_mBRCLARIsAKxi0GJ_vBx
MKuwN95Yrx8yE2HmtDLkU999vA9WdShwovuPYIl0gABJ1qV8aAs6MEAL
w_wcB

https://www.havemoebelshoppen.dk/

http://myaloevera.dk/haf/da/start/

http://herthadalen.dk/

https://www.staudegartneri.dk/

Tøj & mode: Som kunde skal du have hele
pakken: Den bedste kvalitet, genkendelige
detaljer, konkurrencedygtige priser og
naturligvis god service.
A12

Hobnobcopenhagen

https://hobnobcopenhagen.dk/

KL1, Kl2,
Kl,3, Kl4,
Kl5
E08

Hästens Beds Denmark ApS
IF forsikringscenter Roskilde

A31

Isle of Møn Spirits

N19

Italian Street Food ApS

Senge: Det, der binder hele virksomheden
sammen, er vores ånd af fortrinlighed,
som er en måde at arbejde og tænke på,
der leverer den bedste søvn til dig, som du
nogensinde kunne ønske dig.
https://www.hastens.com/dk
Forsikringscenter i Roskilde
https://www.if.dk/privat/kontakt/roskilde
Alkohold & drikkelse: Vi er et lokalt
forankret foretagende og derfor føler vi
også ansvar for at bidrage til
lokalsamfundet og den lokale udvikling.
Foruden at skabe økonomisk og
miljømæssig værdi til Møn, er vores
målsætning også at bidrage med social
værdi.
https://isleofmoen.com/vores-produkter
Hvem kan ikke lide italiensk? IST er tilbage
på Livsstilsmessen. Måske er du stødt på
IST på Roskilde Festival, Musik I Lejet eller
på sommerens Street Food Markeder,
hvor Food Trucken de foregående år har
rullet en menu ud, bestående af
hjemmelavet, syditaliensk mad på friske
råvarer og massere af "Mamma Mia!".
Konceptet drives af to italienske kokke og
byder på autentisk Street Food der er
nem, hurtig og frisk tilberedt. I år langer
de italienske klassikere over disken på
Ledreborg Livsstilsmesse, og vi glæder os!
Food Trucken har også en vegetarisk ret
på menuen.

http://italianstreettreats.dk/

A32,A33

Jernihaven

E15,
kaffecykel
3&1
Kalles Kaffe

K6.1, K6.3 Kapini

S68
T16
T02A

Khannas
Kirsten Theodorsen Strikdesign
Kjærstrup Chokolade EJS af 5

T51.A

Knappmann Design

K4.1

Kohlmetz shop blogger

Danmarks største udvalg i plante- og
dekorationsstativer.
Salg til både private og erhverv.
Vi går aldrig på kompromis med kvalitet.
Vores egen “Kalles Kaffe” kommer fra
Guatemala, nærmere regionen Atitlán. De
økologiske bønner giver en ren kop kaffe
med krydrede aromaer og noter af valnød
og citrus.
Vi er smykkefirmaet KAPINI; besøg os i
kostalden og se vores spændende
smykker fra hele verden - vi laver smykker
efter ønske på standen; kom og lad dig
inspirere!
Khannas har et bredt og elegant udvalg af
tilbehør og dekorative ting til ethvert hjem
eller haven.
Strik, uld & bomuld
Chokoladeprodukter
Hos Knappmann Design er smykkerne
håndlavet på eget værksted i Lejre
Kommune. Virksomheden blev startet i
marts 2015, af Michelle Knappmann, der
på daværende tidspunkt var 17 år
gammel. Smykkerne er designet i tanken
om at de skal kunne bruges både til
hverdag og til fest - og holder sig derved i
den mere enkle stil.
Plakater: Alle plakater fra 'The Italian
Collection' er produceret hos et dansk
svanemærket trykkeri. Og disse er
derudover også Co2 neutrale.

https://www.jernihaven.dk/

http://www.kalles-kaffe.dk/

https://kapini.dk/

http://www.khannas.dk/dk/
http://khib.dk/kirsten-theodorsen/
http://kjaerstrup.dk/

https://knappmanndesign.com/

https://kohlmetz.shop/colle

T55.D,
T55.E
S18
A24
T14
S61
T04

Krea by Anja Takacs
Krebs Glas
Kronen
Kræftens Bekæmpelse
Kurvemageren
Kvalitetssmeden

Perler: PERLELEG giver dig mulighed for at
lege med perler på en helt ny måde! Ikke
nok med perlerierne er hyggelige at lave
selv, så kan der leges uendelig mange lege
med de søde 3D perlerier.
Smykker & tilbehør
Brugskunst
Kræftens Bekæmpelse
Indretning & kurve
Indretning & smed

S69.G
A08
E06

Køier Pølser
La Vie Bohemee ApS
Lahrsten ApS

Madprodukter
Tøj forhandler
Drikkelse af mjød

E10

Laurtz.com

K4.3

Lavinia Trade

E30,E31

Ledreborg Event

Livsstilsprodukter & Indretning
Rengøring: LAVINIA TRADE ønsker at
tilbyde produkter, som kan erstatte
lignende miljøbelastende, allerede
eksisterende produkter.
Ledreborg ligger i smukke, stille og
idylliske omgivelser blot 15 minutter fra
Roskilde og er den perfekte ramme for
konferencer, møder, fester,
produktpræsentationer samt
aktivitetsdage.

https://anjatakacsshop.dk/
https://krebsglas.dk/
https://www.cancer.dk/
https://kurvemageren.dk/
https://kvalitetssmeden.dk/
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/K%C3%B8ierP%C3%B8lser-278940109447076/
https://www.lahrsten.dk/
https://www.lauritz.com/da/?gclid=Cj0KCQjwn8_mBRCLARIsAKxi0GK0Br
gd_VXm2hvow9KCjE3X-6OFyN4xS3FmaOyzprrUBYpwUpWCfUaAgHnEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://www.lavinia-trade.com/

https://ledreborg.dk/

T12,T12A Ledreborg Palace Golf Club
E09
Lejre Kommune

N29

Lejre Musik skole

A27

Liljen-Antik.dk

S59
A39

Livingcozy.dk
M.E. Antik

Man kan spille golf af mange grunde.
Ledreborg Palace Golf Club tilbyder
golfoplevelser i særklasse, uanset om du
spiller golf for at nyde 4-5 timer i gode
venners selskab, en golfrunde i
enestående landskab eller vil udfordres af
svære indspil og lumske greens.
https://www.lejre.dk/
Lejre Musikskolens dygtige musikere
spiller med stygerkvartet, elektrisk band,
klassisk guitar & fløjte kvartet.
Indretning: Vores udgangspunkt er en
charmerende gammel ødegård i Småland,
hvorfra vi drager rundt i landet og finder
sjove, spændende, charmerende gamle
ting og sager.
http://www.liljen-antik.dk/wp/
Boligtilbehør: Livingcozy er en web-shop,
med super lækkert boligtilbehør. Vi
afsøger markedet og udvælger produkter
fra leverandører der skaber interiørdesign
i høj kvalitet, med smukt scandinavisk
udtryk
https://www.livingcozy.dk/
Antik
https://retroguld.dk/portfolio/m-e-antik/

L14.1, L08 Made by Mama ApS

K7.2

Madsens Textil

A21

Magic by Jeannie

A26

Mai Precious

S17

Marguritten Keramik

A23

Mark&Waldorf

Made by Mama handler om kærlighed og
passion, kvalitet og originalitet, om
respekt og håndværk. Gennem mere end
5 år har vi håndplukket og udviklet de
allerbedste italienske produkter.
Olivenolien er økologisk, skærebrætterne i
oliventræ er håndskårede og trøflerne
jagtet i San Miniato. Bag hvert eneste
produkt i Made by Mama står mennesker,
der brænder for deres håndværk.

https://www.madebymama.it/

Smykkke & tilbehør: Vi har et stort udvalg
inden for halvædelstene, smykkedele,
lædersnøre, kirurgisk stål, sterlingsølv og
håndlavet ægte sølv. Vi er med i
ædelmetalkontrollen, det foregår under
streng kontrol af offentlig myndighed.
Vores varer er højeste kvalitet og nyeste
mode fra hele verden.
http://www.madsen-textil.dk/
Tøj & mode: Magic by Jeannie er
modedesign fra hjertet. Jeg søger
uophørligt det kreative og æstetiske, der
er med til at vise kvinders skønhed.
Inspirationen til pelsene finder jeg i mine
følelser og i naturen.
https://www.magicbyjeannie.dk/magic-by-jeannie.html
https://www.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/MAIIndretning & kreativitet.
PRECIOUS-246994784885/
Indretning & kreativitet: spændende og
unikke produkter som helt lever op til
nutidens krav om design og funktionalitet. http://www.marguritten.dk/
Indretning: Håndklæder, tørklæder,
tasker, viskestykker og meget andet
https://markwaldorf.dk/

T52.A
E19
T52.C
N18
A19

Marstal Copenhagen ApS
Mediaplanet ApS
MeMe I/S
Mett-Mari
Meu Cph Ivs

T52.B
A22

MicMic
Modesalonen Aps

S69.E

Monty ApS

L05
S39,S40

Mosgaard Whisky A/S
MR Frugt

Smykker & tilbehør

https://marstalcopenhagen.com/da/
https://www.mediaplanet.com/us/

Tøj forhandler
Indretning & kreativitet.
http://mett-mari.dk/
Indretning & bolig
Tøj & mode: holdbare og bæredygtige
læderprodukter, der bidrager til at
etablere flere og bedre arbejdspladser i
sårbare og ulige områder – og derved
skabe en varig og stabil indkomst for flere
udsatte mennesker.
https://micmic.dk/
Indretning & bolig
elskabets formål er at drive virksomhed
med It og salg af Rideudstyr
Mosgaard Whisky producerer Økologisk
prisvindende dansk Gin og Whisky som
nye fortolkninger af klassiske produkter.
Både gin og whisky produceres efter egne
opskrifter som Fynske fortolkninger med
sødme, blødhed og frugtnoter. Økologiske
Spiritus er stadig sjældent i markedet men
brugen af økologiske produkter giver
udslag i renheden i smagen for begge
typer produkter. Med udgangspunkt i
kvaliteten er Mosgaard Whisky på få år
blevet en af Danmarks største gin
producenter, og med den netop lancerede
Single Malt Whisky følges op med endnu
https://mosgaardwhisky.dk/
et nyt kapitel.
Frugt & blomster
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Multi-care Magnetsmykker
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Natural Living
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Naturelife ApS

S33, S34

Naturli Foods A/S
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Nellemann A/S
Neptun Spa & Pool ApS
NH Motorsport
Petitfour.dk
Ph-Hegn.dk

Smykker & tilbehør
Skønhedsprodukter: Her finder du
bæredygtige kvalitetsprodukter til dig, din
familie og dit hjem, som gør en stor
forskel for vores natur og miljø
Dyr ude i naturen: Vor produktion er ikke
højteknologisk, men baseret på godt
gedigent snedkerhåndværk. De fleste at
vore produkter er skruet sammen med
stålskruer og er dermed meget holdbare.
Madprodukter: Naturli’ Vejen er vores
mantra og den måde, at visualiserer vores
tankegang, når vi udvikler vores
produkter. Vi tror på, at en plantebaseret
kost er god for verden, god for dig og ikke
mindst god for dyrene.
Bilforhandler: Nellemann er en
bilforretning ud over det sædvanlige. Hos
Nellemann giver vi vores kunder frihed til
at vælge mellem en lang række forskellige
muligheder, og vi sætter en ære i at
vejlede individuelt, grundigt og
troværdigt. Vi lægger stor vægt på, at vore
medarbejdere yder en god service.
Spa& pool
Motorsport
Kager & Desserter
PH hegn

https://www.facebook.com/pages/category/Health---WellnessWebsite/Multi-care-Magnetsmykker-Mere-energi-bedre-velv%C3%A6re1033531100002001/

https://naturalliving.dk/

https://www.naturelife.dk/da/

https://www.naturli-foods.dk/

http://nellemann.dk/
https://www.spabad.dk/
http://www.nhmotorsport.dk/
https://www.petitfour.dk/
https://www.ph-hegn.dk/

Alkohol og drikkelse: Portvinsloftet er et
sjællandsk familiefirma, der har fokus på
at finde dygtige og traditionsrige
portvinsproducenter. Lars & Anne-Mette
Albrecht Kahr startede importen i 2009 og
rejser selv ud til de enkelte Quintas langs
Dourofloden i den nordlige del af
Portugal.
https://www.portvinsloftet.dk/
Brød og kager: Alle brød og kager er et
individuelt stykke håndværk af allerbedste
kvalitet
https://www.prinsessensbag.dk/
Dagblad
Krydderier & tilbehør
https://www.puksdelikatesser.dk/

L13

Portvinsloftet

L01, L02
S66
L11
K5.1,K5.2,
K5.3,K5.4
S14,S15

Prinsessens Lækre Bag
Profacers Elleve Elleve ApS
Puks Delikatesser

L18

Radius Distillery

Tøj
Tøj & mode
Vi er alle interesserede i håndværk og vi
har startet Radius Distillery for at bringe
mere mikrodestillation tilbage og de
langsomme produktionsmetoder, der
anvendes til håndlavning.

L03

Rapunzel

Hårpleje & skønhedsprodukter

Reborn
Redex Clothing
Rene Larsens Planteskole
Retrofabrikken

Reborn opstiller forhindingsbaner både
for børn og voksne, hvor man har
mulighed for at prøve selv af og samtidig
måske få lyst til at deltage i det store
Reborn løb på Ledreborg i August måned. https://www.reborn.dk/
Indretning & kreativitet.
http://www.mithjemermitslot.dk/deltagere-20161
Planteskole
Mode & indretning
https://retrofabrikken.dk/

N48
S27
S21,S21
A02

PURE COMPANY APS
Pure Copenhagen

https://www.facebook.com/PURECopenhagen.dk/

https://www.radiusdistillery.com/shop
https://www.rapunzelofsweden.com/no/?gclid=Cj0KCQjw5J_mBRDVARI
sAGqGLZC8enDjhDpX4BgcjhrzIsEwn7VUteWYg8PfO5sOG67CJfZTilTZ76A
aArSwEALw_wcB

S50
S19
S67

Rosenstalden
Roskilde Flisecenter ApS
Røde Kors Butik

X11
N17
A38
A41
A17

Samaritter
Samson Trading ApS
Samsurium
Sartorvet.com ApS
Scandinavian Gardening

T51.E
E03, E04
N09

Sinaiabee
Smiley Phone
Social Gaming

A06
A34
A34

Sporten
Standøgård ApS
Strandøgård Aps

L14
T13

Sv. Michelsen Chokolade
Svante Hamilton
Søgaard Køkkenfornyelse Distrikt 1
ApS
Sømods Bolcher
Søren Olsen
Tanja Unlimited AB
TBW Keramik & Smykker

S55
L17
A20
A36
S18

Blomsterbutik
Flisecenter
Røde Kors Butik

Miljøvenlig energi
Indretning og bolig
Madprodukter
Udendørs værktøj
Tøj & mode: Vi handler med
naturmaterialer; Cashmere, Uld, Silke og
Bomuld.
Accessories til mobiler og tablets
E-sport
Vi forhandler sko/ tøj til både sport og
fritid til damer og herre

http://www.rosenstalden.dk/
https://www.rodekors.dk/genbrug
http://www.dk-ambulancetjeneste.dk/Ambulance-ogN%C3%B8dbehandlervagter?gclid=Cj0KCQjwn8_mBRCLARIsAKxi0GLE6g
mLcY6iTTS24vaTu_TOISulH80tOe5LWQ8_u5NE6wGtBYlKM8aAgX3EALw_wcB

https://www.sartorvet.com/?profile=Pris%204
https://scandinavian-gardening.dk/

https://www.sinaiabee.dk/shop/
http://smileyphone.dk/

Madprodukter
Chokoladeprodukter: Vores håndlavede
chokolade bygger på traditioner og
opskrifter fra fabrikkens start i 1933
kombineret med nye ideer og tiltag, der er
prøvet af gennem årene
https://www.svmichelsen.dk/
Naturprodukter
Køkken elementer
Bolcher

https://soemods-bolcher.dk/

Tøj & mode
Indretning & kreativitet.

https://www.tanjaunlimited.se/
https://www.facebook.com/groups/143788442460086/

T55.C

Tekstilmagi

S73

Theens Univers

Kunsthåndværk & kurser: Tekstilmagi er et
lille firma der udbyder kunsthåndværk og
kurser i tekstile teknikker og kreative
arbejdsmåder.
https://www.tekstilmagi.dk/
Vi sælger skønne theer som er lavet med
naturens skattekammer og efter egne
opskrifter. Derudover sælger vi kaffe og
delikatesser. På messen har vi også altid
isthe med, som er et stort hit hvis vejret er
varmt. Vi står altid med gratis
smagsprøver klar til at tage imod parkens
http://theensunivers.dk/
gæster.

Timm Vladimirs køkkenskole

Timm Vladimirs køkkenskole deltager i
Ledreborgs Livsstilsdage arrangeret af
Ledreborg Slot med populære pop-up
madkurser. Det er d. 17-19 maj, og de vil https://livsstilsdage.billetexpressen.dk/program/ledreborg-livsstilsdagestå for at undervise dig i hvordan du laver: 2866/8647

S09,S10

Tina Wodstrup Danish Design

Tøj & mode: øj & mode: Vi har alle de
internationale superbrands. Ingen andre
steder i provinsen kan du matche så
mange af modens stærkeste, frækkeste
og fedeste mærker.
Vi byder på èn af Danmarks absolut
bedste muligheder for at forkæle dig selv i
smagfuld beklædning, sko og accessories. https://www.tinawodstrup.dk/

T40
A16
N45

Tip Top
Tjærebygård
Tom Kusk

T60

Madprodukter
Hestevogn

http://www.mr-tiptop.dk/
http://www.tjaerebygaard.dk/

S23

T16

Trek Bicycle Copenhagen Hellerup

Cykelforretning: Hos Trek Bicycle
Copenhagen Hellerup finder du de nyeste
produkter fra Trek og Bontrager, og du
kan få service og klargøring af din cykel
https://www.trekbikes.com/dk/da_DK/retail/copenhagen_hellerup/

Trine Starup

Smykker & tilbehør: "For mig er det vigtigt
at mærke, at smykket er taget på. Derfor
arbejder jeg med det rustikke udtryk lader smykkerne få en vis tyngde.
Når smykket så bæres er det ikke nogen
tilfældighed, men derimod et bevidst valg" https://www.trinestarup.com/

T11
N23
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Tupperware
Unknown Furniture ApS
Verisure
Vestjyske Delikatesser i/s

S46

Vindeltrappen

S28

Warburg VVS & Kloak Ekspres ApS

Opbevarings produkter: Designerne skal i
dag, mere end nogensinde før, udvikle
nye produkter, der passer til forbrugernes
livsstil. Vores designteam har fingeren på
pulsen og udvikler til stadighed
banebrydende produkter med en passion
for innovativt og elegant design.
https://www.tupperware.dk/index
Udendørs møbler
Alarmer
https://www.verisure.dk/om-verisure/faq.html
https://vestjyskedelikatesser.com/index.php
http://www.attitudetrapper.dk/design-trapper/spiral-trapper/rustfri-stalglashåndplukket luksusgenbrug/vintage, til
trappe/?gclid=Cj0KCQjw5J_mBRDVARIsAGqGLZAtdeYKIhwYR_YJYftVlz63
indretning af bolig og have.
TlZy7869lKWnq85gdmTrOxLqDGYuprIaAq3XEALw_wcB
Håndværkerfirma: Vi har en bred vifte af
kompetencer og stor erfaring med
servicering, driftsoptimering, renovering
og projektering.
https://warburgvvs.dk/

N15

WeCare4u Danmark A/S

T51.D

Williams Rejser ApS

S69.C
Wonder living
K7.3, K7.3 World of Comfort ApS
X5
Yoga omklædning

T55.A

Önling ApS

A18

Aakanden

Møbler, senge, spa & massageprodukter
Williams Rejser
- her starter eventyret.
Mød os på Ledreborg og bliv inspireret til
dit næste eventyr.
Vi tilbyder Fuglerejser, naturrejser,
haverejser og rundrejser, og aktive
familieferie
Vi tilbyder luksussengetøj, dyner, puder,
madrasser og meget mere, som er
produceret på mest bæredygtig vis, så du
trygt kan handle hos os med god
samvittighed og samtidig opnå en mere
sund og naturlig nattesøvn.
Møbler, senge, spa & massageprodukter
Omklædningsrum
Tøg & garn: Vores passion for bæredygtig
tøjproduktion, omfatter helt naturligt strik
og garn, som er en naturlig forlængelse af
alt hvad vi står for.
Indretning: Aakanden er en anderledes
gårdbutik og vores hovedmålsætning er at
give vores kunder en god oplevelse. I butik
og showroom findes specielt udvalgte ting
til indretning af hus og have – ting der
passer godt til de rå og rustikke
jernmøbler.

https://wecare4u.dk/?gclid=Cj0KCQjw5J_mBRDVARIsAGqGLZC2DIBvYX3uEZcksoKatmSDHmJqyqDt0i73zPfVbqQYdfNp3Ef8JMaAl3VEAL
w_wcB

https://williamsrejser.dk/

https://wonderliving.dk/
https://worldofcomfort.dk/

https://oenling.com/?gclid=Cj0KCQjw5J_mBRDVARIsAGqGLZDfthxdzZRs
PCv_A8tVVqW5UKZoSnpwL-iSxeDW_OnV7YUCKkkL2aoaAtkPEALw_wcB

http://aakanden-borup.dk/

