9 december kl 19–21, Julkonsert med Svedala
Manskör och gäster i Svedala kyrka. Svedala Manskör
ger traditionsenligt julkonsert i Svedala kyrka. I år har
vi nöjet att presentera två inhemska artister nämligen
Elinor Fryklund och Benny Hult.

KULTURSKOLANS
EVENEMANG
Julmarknad 3/12
Kl 13 Kulturskolans slagverkare marscherar i täten för
den årliga tomteparaden. Plats: Centrala Svedala med
start i korsningen mellan Långgatan och Storgatan.
Paraden går längs Storgatan fram till kommunhuset.
Kl 13:15 Svedala blåsorkester spelar Jullåtar. Alla är
välkomna att sjunga med! Plats: Stortorget.

25 november – 17 december på Statarmuseet i Torup
Julutställningar: Besök Hannas och Asta och Tores
julpyntade hem från 1928 och 1952.

Kl 13:45 Svedala slagverksensembler spelar lite annorlunda versioner av kända jullåtar. Plats: Stortorget.

6/12 kl 18 Julkonsert med kulturskolans yngsta brassoch träblåselever. Plats: Naverlönnskolan.

DEN NÄRA
JULMARKNADEN
I BARA
10 december kl 11–15, Kuben och Bara bibliotek
Välkomna att träffas under trevliga och stämningsfulla
former. Vi har det varmt och gott inne i Kuben.
På marknaden finner du allehanda julklappstips,
bland annat smycken och handarbeten. Du får
nödvändig och intressant samhällsinformation från
Civilförsvarsföreningen och Värby Villastad. Svedala
Barabygdens hembygdsförening säljer sin omtyckta
årsbok. Värby församling är som vanligt på plats och
självklart erbjuds även julens godsaker.

11/12 kl 17:30–18:10 Julavslutning med Ministråket,
Nedstråket och Uppstråket. Plats: Tredje våningen
Naverlönnskolan.
12/12 kl 18 Spångholmsskolans Luciakör och Svedala
Blåsorkester ger julkonsert. Plats: Kuben i Bara.
13/12 kl 19 Luciakonsert med kulturskolans körer i
samarbete med Lions. Plats: Svedala kyrka.
15/12 kl 17:30 Blåsorkesterkonsert med ”Mest Luft”
och ”Happy band”. Plats: Naverlönnskolans matsal.

Kom förbi Bara bibliotek där du finner fler julmarknadsaktiviteter. Bland annat pyssel, tävlingar,
café och försäljning av gallrade böcker.

SÖNDAG 24 DECEMBER, KL 12
STORTORGET I SVEDALA

Varmt välkomna!

Söndag den 3 december är det
julmarknad på Stortorget i Svedala.
Det blir massor av aktiviteter och
roligheter. Varmt välkomna!

Kl 16:45 Fackeltåg och Luciakröning i samarbete med
Lions. Kulturskolans Luciakör samt slagverksensemble
deltar. Plats: Fackeltåget börjar vid Lions lokaler vid
stadsparken. Luciakröning på Stortorget.
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JULGRANSTÄVLING
Vinn en säck full med julklappar. Till den som lyckas
gissa höjden på granen! Andrapristagaren får mottaga en fantastisk julkorg från Hemköp.Tredjepriset
är ett presentkort på 250 kr i en butik tillhörande
Svedala Handel.*

HUND- & TOMTEPARAD

Slut

Helt enligt traditionen blåser Kulturskolan in julen
på julafton. Vädret bestämmer om det sker från
kommunhusets trappa eller på Stortorget. Alla är
välkomna att sjunga med!

I korsningen Långgatan och Storgatan leds
Paraden av Slagverkarna där barn och hundar 		
är välkomna att gå med. Längst bak i ledet
kommer Tomten i sin släde. Samling kl 12:40.

TRÄFFA TOMTEN
Tomtefar gör entré i sin släde kl 13:15. Under
dagen tar han emot önskelistor och nappar samt
delar ut små godispåsar från 2 Remmare AB.
Sedan läser han en julsaga för alla barn kl 15.

KLÄ STADSGRANEN
Lördagen den 2 december är biblioteket
i Svedala öppet för julpyssel mellan kl 10–13.
Ta med ditt pyssel som du gjort där eller i
skolan/fritids på söndagen den 3 december.
Kl 14 klär barnen de understa grenarna med
sina alster och Per Ola & Pontus håller i
traditionsenlig grandans.

Mer Jul
I KALENDERN
PÅ BAKSIDAN

* Tävlingen avslutas kl 15:00 den 3 december. Hämta tävlingsformulär i någon av följande butiker; Youphoria, 		
Fastighetsbyrån, MarLi, Apoteket Lönnen, Speltorsken, Florablommor, Jacks Sport, Svedala Musik & Media, 		
Svedala Radio & TV, Svedala Ur Optik Guldsmedsaffär, Mia & Nettans, Nyttoliv Hälsocenter, Svedala Trafikskola, 		
Hilding Ottosson, Svedala Blommor, Nilssons i Svedala.

För mer information gå in på svedalahandel.se
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