
BEA
Bea er en fin butikk i sentrum av Holmsbu som selger 

klær til dame og herre, samt spennende interiør-artikler.
Forretningen holder åpent helgene i advent

« i Holmsbu kan du senke skuldrene i adventshelgene, 
her går det meste rolig for seg….»

CAFE JUNO
Her serveres verdens beste pizza i Holmsbu og de høyeste 

rekesmørbrødene i byen. 
Holder du blikket blygt festet til gulvet kan du se spor av levd liv; 

bygningen er fra 1720 og har rommet både kolonial og bakeri. 
Løfter du blikket møter du gamle kjente og fine, nye venner.

HOLMSBU HANDEL
En lokal butikk som er åpen hele året med det du har lyst på og 

bruk for i hyllene.
Det er både lov og ønsket at du forteller oss hva du vil ha og hva 

du trenger. Vær så snill å si ifra!
Vi skal forsøke å være entusiastiske kjøpmenn og fortsatt gjøre 

Holmsbu Handel til et trivelig møtested.

Michael Martin og Christian Egede-Nissen

SCHULESTEDET
Holmsbus nyeste spisested i en av Holmsbus eldste 

og mest tradisjonsrike bygninger!
Her får du servert smakfulle retter laget av ferske, 

lokale råvarer.

KOK
På KOK Holmsbu sin flytende badstuflåte kan du nyte 

kombinasjonen av dampende sauna og forfriskende sjøbad, du kan 
slappe helt av, lade batteriene eller sette stemningen med fest, lek 
og moro. Store vinduer gir utsikt og lys, og med vedfyrt ovn får du 

den helt riktige hyttefølensen.

ÅPEN KIRKE I HOLMSBU KL 17-19
Hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i juli 
er det åpent kirke med omvisning i Holmsbu 
kirke.
Kl. 17.00 - 19.00

ASKESTAD VERKSTEDSGALLERI
Verkstedgalleriet i Holmsbu er atelier og galleri for kunstneren 

Birgit Askestad.
Verkstedsgalleriet er atelier og galleri for kunstnereren, 

iførjulstiden finner du maleriene hennes på Holmsbu Badehotell.



OVERSKRIFT
info

PRIVATEN CAFE

Velkommen til tradisjonsrike Privaten Café, 
som ligger idyllisk til ved havnen i Holmsbu.

Her serveres kaffe, kaker, egne barnemenyer, 
smørbrød og middager. Privaten tilbyr også ett 

innholdsrikt underholdningstilbud hele året.

30. Nov - Kvelden før julegrantenningen på 
torget inviterer Privaten Café til konsert med 

Crazy Lizard.

20. Des - Tradisjonen tro inviterer Privaten 
Café til julekonsert med Dos Mosquitos duo.

27. Des - Ronny Coolcat Band avslutter årets 
sesongkonsert på Privaten Café.

HOLMSBU BADEHOTELL
På det tradisjonsrike Holmsbu Badehotell forteller veggene 

historien om dagliglivet i Holmsbu. Kunstmaleren Erling 
Clausen utsmykket i sin tid matsalen med illustrasjoner fra 

fiskernes liv.

30. Nov - Holmsbu Badehotell inviterer til konsert og 
dansekveld med DJ Benjamin.

1. Des - Badehotellet inviterer til førjulshygge med fakkeltog 
til torget før julegrantenning.

Julegrøt med saft, mandel i grøten med spennende premie.

7. Des - Holmsbu Badehotell inviterer til 
konsert/underholdning med Yngve Fritjof Kristiansen.

14. Des - Holmsbu Badehotell inviterer til konsert med 
Trubadurkameratene Arvid Askø og Bjørn Gundanes.

21. Des - synger Synne Meland med gjesteartister julen inn.

ÅPEN KIRKE I HOLMSBU KL 17-19
Hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i juli 
er det åpent kirke med omvisning i Holmsbu 
kirke.
Kl. 17.00 - 19.00



JULEGRANTENNING
Søndag 1. desember blir det tradisjonsrik julegrantenning på 

torget, med julemusikk fremført av Holmsbu Selskapsorkester. 
Som vanlig venter vi også besøk av julenissen.

NISSEMARSJ
Årets nissemarsj begynner 16.45 ved Holmsbu kirke. Turen går 

opp Åsveien, ned minuttbakken og avsluttes med grøt på 
Privaten Café.

Onsdag 4. desember kl. 16.45

ADVENTSKONSERT
Sætre og Folkestad skolekorps inviterer til den årlige 

adventskonsert i Holmsbu kirke.

Lørdag 7. desember kl. 16

JULEKONSERT
Elever og lærere fra Hurum kulturskole inviterer til julekonsert i 

Holmsbu kirke.

Søndag 8. desember kl. 16

PRØYSEN I JULESTRIA
For andre året i Holmsbu! Alt sammen anrettes og serveres av 
Perleraden Musikkteatergruppe med Ingeborg Amalie Hanssen i 

spissen, en herlig humørfylt og variert forestilling!
Årets forestilling har fått tittelen «… å leve lykkelig med sukker 

på». I denne humørfylte forestillingen møter vi noen av Prøysens 
beste og kjæreste tekster og sanger.

 
Søndag 15 desember kl.17.00 og 20.00 
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