
En gammeldags julmarknad 11-16.30
I samarbete med Sparbanken Syd
Välkomna till Lomma Events Julmarknad.  
  På och omkring centrumtorget i Lomma bjuder vi på 
    massor av aktiviteter för både vuxna och barn. 
       Ett 50-tal utställare finns på plats med både ätbart 
      och klädbart. Sparbanken Syd erbjuder            
      ansiktsmålning, hos Handelsbanken  
       är det julklappsåtervinning, Swedbank har gratis 
           julkortsfotografering för barnen. 
      Träffa kommunens politiker. 
      Här finns något för alla!
      Först ses vi dock på Varvstorget kl 11
      där vi hälsar Tomten välkommen.
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8 december 2019

CentrumScenen
11.50 Bjärred Blue Smokers glider in 
12.45 Utdelning idrottsstipendie. Arr. Lions
13.00 Klippans Ungdomsorkester 
 ConcertBand
13:30  Swedbank & Sparbanksstiftelsen
14:30 Julallsång med Stellan
15.00  Joyvoice körsång 

Kulturskolans elever bjuder på:
8/12 Julkonsert, kl 17 Lomma kyrka.  
Under november och december bjuder Kulturskolan  
på inte mindre än 10 arrangemang. Alltid gratis inträde! 
Kulturskolans hela vinterprogram finns på lomma.se

Julklappsåtervinning 
hos Handelsbanken  
Tag med dina oanvända julklappar från 
förra året och låt dem glädja på nytt!  
Lämna helst oinslagna klappar.  
Stadsmissionen tar hand om gåvorna.
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Barnfotografering & julkorts-
tillverkning hos Swedbank

Räddningstjänsten 11-14.  
Visar upp sina fordon och informerar 
om brandsäkerhet i hemmet samt 
delar ut julkalendrar till barnen.

 Lomma
Julrundan 

Lomma Events halsduksprojekt
Halsduken är klar! Ett varmt tack till alla 
kärleksfulla människor i vår kommun som 
tillsammans stickat en 3082m lång halsduk. 
En del av halsduken finns att beundra 
och köpa! på Lomma bibliotek 11-15.

Granförsäljning  
vid biblioteket.

Tomten kommer! Varvstorget kl 11.
I samarbete med Handelsbanken. 
Vi välkomnar Tomten till Lomma och följer med honom 
till granen vid vårdcentralen där han svingar sin magiska 
trollstav och tänder julgransljusen. Dans kring granen. 
11.30 marscherar vi tillsammans med Julorkestern 
(Klippans Ungdomsorkester) till centrumtorget.

Träffa Tomten
I samarbete med Veidekke.
kl 13-14 & 15-16 kan du  
träffa Tomten inne på gården, 
Strandvägen 111. 
Glöm inte önskelistan!

Calle Gejde 
Invest AB

Gilla oss gärna på Facebook
www.facebook.com/lommaevent

Bjerred Blue Smokers kommer inglidande 
på torget på sina fina mopeder, vid 11.50

Allsång med dragspel

Sjöräddningssällskapet
Visar utrustning och informerar 
om sin verksamhet, på Varvstorget

Ansiktsmålning
hos Sparbanken Syd 

Majali illustrationer
Gillar du bakgrundsbilden i detta 
program? Illustratör är kommun-
ens senaste kulturstipendiat Maja 
Lindberg. Besök hennes ateljé på 
Björkgatan 1, 11-14. majali.se

Jan Sigurd hos Sparbanken 
Syd. 11-12.45. Jan berättar om 
sin nya bok “Kalla min barndom 
åter”


