Lördag 30 november
Julbodar
1

10.00-16.00
7

Rädda Barnen
Rädda Barnen arbetar för att barns rättigheter ska respekteras
och tillgodoses. Här får du information om vad Rädda Barnen i
Landskrona gör. Passa på att gå deras tipspromenad som startar
i boden och slutar i lokalen. Där bjuds det på glögg, kaffe,
pepparkakor och julpyssel för alla barn!

2

3

Kom och krama jultomten och lämna in din önskelista.
8

Djurskyddet Landskrona
Djurskyddet håller lotteri med vinster till hund och katt .
Försäljning av egentillverkade små ting samt glögg och
pepparkakor. Är du nyfiken på djurskydd ska du absolut komma
till denna bod.

9

Speakers Corner

10

Creandia Event & Kommunikation

11

16

10.00-16.00
20

RoyalDesign
Premiär för RoyalDesigns egen designkalender. Kom in och säkra
ditt ex! Musikunderhållning med husbandet. Det bjuds på glögg
och pepparkakor.

22

Life

Smakfullt
Se våra olika julkorgar Live. Beställ gåvokorgar till jul och var med
i utlottning av 2 st 2 kg Farmhouse Cheddar & 2 st Godminster
Cheddar Hjärta.

Julmingel på Life! Spana in hälsosamma julklappstips, drick en
kopp värmande te och provsmaka julens godsaker! Kundtävling
med fina priser utlovas.
19

Speakers Corner
Musikunderhållning med Siljemark och Nygren.

Scorett
Scorett bjuder på fika i butiken.

18

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling bjuder på kaffe och
pratar bostäder. Roligt julpyssel för barnen.

21
17

Beccas burkar
Beccas burkar säljer små drejade burkar i stengods, handgjorda
hjärtan och oljelampor till trädgården.

Elsas hörna säljer bl.a lyktor, godis och blomsterarrangemang.

I butik

Öresundstandläkarna
Utdelning av tandborstar. Det bjuds på saftglögg och
pepparkakor.

13

Elsas Hörna

AniCura Smådjursklinik
Smådjurskliniken svarar på dina frågor kring djursjukvård, foder
etc. Försäljning av första hjälpen kit och bandagematerial m.m.

Apoteket säljer apotekets senap och annat julgodis. De bjuder på
glögg och pepperkakor.
6

Landskrona Ridklubb
Prova på käpphästhoppning tillsammans med ridklubben.
Lottförsäljning i julboden.

12

Apoteket

Landskrona Foto
Julklappstips: Fotoboken The Taste of the Wind av Carlos Alba,
en fantastisk dokumentation av Landskrona idag. Landskrona
Foto berättar om sitt arbete inför den kommande festivalen.

Bollkastning och tipsrunda. Här röstar du på bästa skyltfönster.
Det bjuds på julmust och pepparkakor.
5

Pers Unika Ting
I boden säljs det lyktor av olika slag. Här hittar man även
sockertoppsgranar, inomhusgranar och tomtar. Det bjuds på
glögg och pepparkakor.

Egengjord alkoholfri glögg. Köket har extraöppet på söndagen,
stänger kl 21.00.
4

Tomtestuga

Skumpa & Spalje
Vi bjuder på vår stämningsfulla advents- och julbutik med
blommor och grönska och ljus och värme.

På stan
24

10.00-16.00

Tävling - Juligaste skyltfönstret
Vilken butik har finast julskyltning? Lämna din röst i Creandias
julbod på torget fram till 16.00. Vinnaren koras på scenen vid
Teaterplatsen under söndagen. Butikerna som deltar är
Blomsterskapande, Elsas Hörna, Scorett, RoyalDesign,
Flizans Te & Kaffe, Cykelmekano, Lekextra, Speakers Corner,
Skumpa & Spaljé, Ateljé Bern, Härliga Under, AniCura
Landskrona Smådjusklinik, Spiggens Zoologiska, Solbackens
blommor och Olofsson.

25

Brända mandlar
Försäljning av brända mandlar, munkar och andra godsaker.

26

Tvärtom-tomten
Tvärtom-tomten tar emot julklappar som sedan ges vidare till
behövande i Landskrona genom Cityidrott. Lämna paket till
tvärtom-tomten på Järnvägsgatan 19. Märk med vilken ålder
paketen passar till.

Söndag 1 december
Julbodar
1

12.00-16.00
9

Cykelmekano
I Cykelmekanos bod hittar du produkter som håller din cykel
trygg och säker.

2

11

Smådjurskliniken svarar på dina frågor kring djursjukvård, foder
etc. Försäljning av första hjälpen kit och bandagematerial m.m.
12

13

Smakfullt
Säljer smakfulla godsaker.

14

Elsas Hörna
15

Tomtestuga

Fritidsbanken
Fritidsbanken öppnar i Landskrona under våren 2020. Här kan
Landskronabor då låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14
dagar. Men först måste Fritidsbanken fyllas. Landskrona stad
informerar om hur du kan hjälpa till.

Landskrona Soroptimistklubb
Soroptimistklubben erbjuder hjälp åt våldsutsatta kvinnor. I
boden får du information om det stöd som finns.

Kom och krama jultomten och lämna in din önskelista.
8

Öresundstandläkarna
Utdelning av tandborstar och det bjuds på saftglögg och
pepparkakor.

Elsas hörna säljer bl.a lyktor, godis och blomsterarrangemang.
7

AniCura Smådjursklinik

Apoteket
Apoteket säljer apotekets senap och annat julgodis. De bjuder på
glögg och pepperkakor.

6

Landskrona Ridklubb
Prova på käpphästhoppning tillsammans med ridklubben.
Lottförsäljning i julboden.

Creandia Event & Kommunikation
Bollkastning och tipsrunda. Här röstar du på bästa skyltfönster.
Det bjuds på julmust och pepparkakor.

5

10

Speakers Corner
Egengjord alkoholfri glögg. Erbjudande i restaurangen - alla som
köper 2-rätters bjuds på panncotta. Köket har extraöppet på
söndagen, stänger kl 21.00.

4

Julklappstips: Fotoboken The Taste of the Wind av Carlos Alba,
en fantastisk dokumentation av Landskrona idag. Landskrona
Foto berättar om sitt arbete inför den kommande festivalen.

Djurskyddet Landskrona
Djurskyddet håller lotteri med vinster till hund och katt .
Försäljning av egentillverkade små ting samt glögg och
pepparkakor. Är du nyfiken på djurskydd ska du absolut komma
hit.

3

Landskrona Foto

Pers Unika Ting
Under adventshelgen hittar ni oss utanför Härliga Under där vi
kommer att ha lyktor av olika slag, små sockertoppsgranar,
inomhusgranar och tomtar. Så klart kommer vi att bjuda på glögg
och pepparkakor.

Teaterplatsen
15.30-16.00 Förmusik med Trubadur Två Vänner.

I butik
16

16.00-17.00 Från scenen vid teaterplatsen (utanför teaterns entré)
bjuds det på musikunderhållning med Trubadur två
vänner, jultal, besök av Tvärtom-tomten, medverkan
av årets Lucia samt utse vinnaren i butikernas
julskyltningstävling.

12.00-16.00

RoyalDesign

17.00-17.45 Musikunderhållning fortsätter.

Premiär för RoyalDesigns egen designkalender. Kom in och säkra
ditt ex! Musikunderhållning med husbandet. Det bjuds på glögg
och pepparkakor.
17

Scorett

20

Scorett bjuder på fika i butiken.
18

19

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling bjuder på kaffe och
pratar bostäder. Roligt julpyssel för barnen.

Life
Julmingel på Life! Spana in hälsosamma julklappstips, drick en
kopp värmande te och provsmaka julens godsaker! Kundtävling
med fina priser utlovas.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

23

Akademibokhandeln
Sayed Khatib signerar sin Landskrona almanacka kl. 13-15
(Begränsad upplaga, förbeställning möjlig).

Skumpa & Spalje
Vi bjuder på vår stämningsfulla advents- och julbutik med
blommor och grönska och ljus och värme.

På stan
24

12.00-16.00

Brända mandlar
Försäljning av brända mandlar, munkar och andra godsaker.

Tvärtom-tomten
Tvärtom-tomten tar emot julklappar som sedan ges vidare till
behövande i Landskrona genom Cityidrott. Lämna paket till
tvärtom-tomten på Järnvägsgatan 19. Märk med vilken ålder
paketen passar till.

Tävling - Juligaste skyltfönstret
Vilken butik har finast julskyltning? Lämna din röst i Creandias
julbod på torget fram till 16.00. Vinnaren koras på scenen vid
Teaterplatsen under söndagen. Butikerna som deltar är
Blomsterskapande, Elsas Hörna, Scorett, RoyalDesign,
Flizans Te & Kaffe, Cykelmekano, Lekextra, Speakers Corner,
Skumpa & Spaljé, Ateljé Bern, Härliga Under, AniCura
Landskrona Smådjusklinik, Spiggens Zoologiska, Solbackens
blommor och Olofsson.

25

26

27

Dansa runt granen

14.00

Fira första advent genom att dansa tillsammans runt granen.
28

Häst & vagn
Ta en mysig åktur med häst och vagn genom stan. Åkturen är
gratis. På- och avstigningsplats hittar du vid plats 28 på kartan.

29

Träffa blåljus
Hälsa på Landskrona Räddningstjänst och testa deras fräcka
bilar. De informerar även om viktiga saker att tänka på inför julen.

