
Udstiller invitation Gråsten 21.06.2022
Kære udstiller 

Vi vil hermed invitere jer med til årets æblefestival med jeres produkter.  
Gråsten Æblefestival finder i år sted, den. 30. sep. – 2. okt. 2022, hvor vi for 7. gang fejrer det lille 
smagfulde Gråsten Æble. 
Under festivalen omdannes havnen i Gråsten, til centrum for en hyldest til Danmarks nationalæble - 
Gråsten æblet. Festivaldeltagere nyder at prøvesmage lokale fødevarer og køber gerne ind af specialiteter 
og lækre produkter med lokale æbler som omdrejningspunkt. Hvis man som udstiller, ønsker at sælge 
smagsprøver, må dette ikke sælges som menu. Det er vigtig for festivalen, at vores overskud ved menusalg i
madteltet, kan sørge for, at vi kan bibeholde en lav stadepris, til vores lokale producenter.

På havnen vil der være friske æbler i massevis, æblemost, cider, æblebrændevin og æble- pressere. Der vil 
være boder med mad, hvor æblerne er som ingrediens, samt mad fra lokale producenter, der præsenterer 
det lokale forrådskammer. Der vil være musik, børneteater, dans, lanternegang, aktiviteter for skoler og 
børnehaver, konkurrencer med æbler og festivalen sluttes af med en dyst på æblekagebagning. 

Boderne er åbne i tidsrummet: lørdag den 1. okt. fra kl. 10-17 og søndag den 2. okt. fra kl. 10-17. Vi stiller 
telt og plads til rådighed begge dage – inkl. vagt om natten i teltet. 

Pris for hobbyudstillere for to dage kr. 450,-  
Pris for professionelle udstillere for to dage kr. 1.200,-
Ovennævnte priser inkluderer strøm- og vandforbrug, samt en stadeplads i teltet på 3x3 mtr.

Vi sørger for kaffe og the ad libitum for alle udstillere begge dage, samt morgenbrød uden beregning.
Der vil bl.a. være mulighed for at købe æble-ringriderpølser, sandwich, varme retter, drikkevarer, kage 
m.m. i festivalens madtelt.

Vi håber, mange har lyst til at være med til årets Æblefestival i Gråsten. Ved spørgsmål, må i meget gerne 
henvende jer til mig via email.

Tilmelding sker til Jeanette Christensen allaround84@hotmail.com senest den 1. august 2022. 
I bedes oplyse standens salgsemne og antal pladser ved tilmelding. 
Indbetalingen sker til: reg: 8060 kon: 0001204938 – Sydbank. Her bedes navn/firmanavn oplyst. 
Ønskes der en faktura, venligst oplys mig herom.

Vi forventer omkring 7.000 gæster og vil de kommende år arbejde for, at stadig flere fra lokalområdet, 
Nordtyskland og det øvrige Danmark finder vej til æblefestivalen.

Praktiske oplysninger omkring standene, kommer både på www.graastenforum.dk 
samt i en informationsmail til tilmeldte stadeholdere i nær fremtid.

Hilsen Gråsten Æblefestival
www.graastenforum.dk
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