
KRISTDALABYGDEN

Läs med på www.kristdalabygden.se och följ gärna Kristdalabygden på Facebook och Instagram!

Julen närmar sig med stormsteg. Julklapparna ska rullas och stekas, köttbullarna ska griljeras och skinkan ska slås in! 

Missa inte att ta en paus i julstöket och gör någonting annat! Här har vi samlat pepparkaksdoftande aktiviteter. 

En riktigt 
god jul och 

ett stort 
tack för det 
här året!

önskar 
Kristdala

Samhällsförening

Spara och 
sätt upp på 
kylskåpet! 

Boka in årets juliga evenemang i

Julmarknad i Bråbygden, lördagen den 23 november, kl. 12-17
Julmarknad med doft och smak av en gammeldags jul. I år väntas ännu fler försäljare 
med allt som hör julen till. Välkommen till en härlig eftermiddag i vackra Bråbygden!

Brasafton i Hembygdsgården, söndagen den 24 november, kl. 15
Hembygdsföreningen hälsar alla varmt välkomna på föredrag i Hembygdsgården. 

Kaffeservering med hembakat.

Julstämning på torget, lördagen den 30 november, kl. 13-17
Julmarknad med närproducerad mat och genuint hantverk. Kaffeservering, grillad korv, lotterier 

och andra juliga aktiviteter. Tomteverkstad med pyssel på fritidsgården. Nyhet! Julmusik på torget kl. 14 
och 16 med 2trubadurer. Vår egna Frida Björk sjunger också några av sina favoriter. Missa inte att 

besöka Nostalgihuset Antikt & Retro som öppnar på Storgatan 40!

Julkonsert i Kristdala kyrka, fredagen den 6 december december, kl. 19-21
Lars Mörlid och Peter Sandwall, sång och musik. Fritt inträde - kollekt till Erikshjälpen. Välkommen!

Kristdala Lucia, fredagen den 13 december, kl. 18-20
Mingel med julmust och pepparkakor i vapenhuset från kl. 18. Traditionellt luciatåg med kröning av årets 

lucia kl. 19. Nyhet i år är att ett tjugotal barn och ungdomar deltar.  

Julafton i Kristdala kyrka, tisdagen den 24 december, kl. 11 och kl. 23
Levande julkrubba kl. 11 och på kvällen är det midnattsmässa med sång av kyrkokören kl. 23

Mässa i julton i Kristdala kyrka, söndagen den 29 december december, kl. 18-20
Julmusik med kyrkokören och musiker.

Julgransraskning i församlingshemmet, söndagen den 12 januari, kl. 14-15
Det är dags att dansa ut julen och det gör vi så klart runt granen till tonerna av välkända sånger.

Julklappslotteri med fina vinster. Gratis fika. Tomten delar ut godispåsar till barnen! 




