Välkommen att besöka

1-20 dec (efter 1 års uppehåll)
En chans att möta dina grannar på ett annorlunda sätt!
Ta med Dig familjen, kompisen eller grannen och
besök dagens adventslucka. Stanna så länge du vill
och kan, en kort stund eller hela tiden!
Platser och tider för alla dagarna hittar Du på nästa
sida. (Obs olika tider de olika dagarna)
I år är det inte varje dag utan ca 4 ggr per vecka
Vid varje plats finns en vandrande skylt som visar att du kommit rätt.

Passa på att besöka en plats där Du kanske aldrig varit förut!
Tanken är att kalendern skall bli en mötesplats för hela
bygden och för alla åldrar.

Välkommen!
Arrangörer: Boende i bygden som är med i Byalaget, Bygdegårdsföreningen eller Missionskyrkan.
Behöver du vägbeskrivning ? Ring någon av nedanstående personer.
Kontaktpersoner: Ingrid Norén tel 622108 el 1703192607
Per-Åke Davidsson tel 622092 el 0703723372

PS Vill du se bilder från gamla kalendrar
Gå in på www.fullestad.se
Här hittar du också årets kalender.

Ons 2
18.00- 19.30
Filmnostalgi från 1962
(Gammal Vårgårdafilm)
*Bygdegården

Fr 4
18.30-20.00
Equmenias (fd SMU) lucia/julfest
*Equmeniakyrkan
Lagmansholm

Ti 8
18.00-18.30 (obs tid)
Ta en paus i julstöket
Kom och sjung med
lyssna på julens sånger
*Fullestad kyrka
(Lenakören med Emma)
Sö 13
18.30-19.30
Julfint i trädgården
hos
*Kerstin Boström
Lagmansholm
Fr 18
18.30-19.30
Välkomna på en enkel fika
hos
*Urban o Inger
Jansson
Fullestad gård

Ons 9
18.30-19.30
Julmys bland gamla
bilar och traktorer hos
* Familjen
Sanfridsson
LagmansTi 15
18.30-19.30
Julklappstips:
Smycken,Smink och
hudvård hos
*Johanna Blomgren
Lagm.v 25
Lö 19
18.00-….
Julkonsert,där
många från
bygden medverkar
* Tångahallen

Lö 5
16.00-18.00
Vi klär granrisbockar.
Ta gärna med egen stomme.
och tråd. Granris finns.
Hjälp annars till o lär dig
*Norens magasin. Skogaholm

Fr 11
18.00-19.30
Jul i lagårn
hos kossor o
kalvar.
*Kullenberg hos
Fam Danelius

Sö 6
16.00-18.00
Hälsa på fåren ute
Pyssla med ull inne
(torrtovning)
* Mattssons
Uggletorp

Lö 12
16.00-18.00
Visning av kvarnen
Fika i kvarnhuset
*Birgitta och Björn
Engstrand
Ängatorp

Må 21 - To 24
Julkrubban står
utställd i entrén i
*Equmeniakyrkan
Sö 20
10.00-11.30
Vi bygger julkrubba
och sjunger julsånger.
Fika

