
TORSDAG 29/11 
Kom och lek i snöhögen i Plantaget (snö i mån av tillgång)

Gågatan
18.30 Nya vinterbelysningen tänds på Edsgatan

Plantaget
18.00-18.30 Musikunderhållning med Mille Melin, Lions  
 Club Vänersborg bjuder på glögg och  
 pepparkaka
18.30 Klappdagar invigs med tal vid granen av Peter 
  Johansson. Invgning av den nya vinter- 
 belysningen på gågatan 
 Julgranen i Plantaget tänds och elever från 
 Fridaskolan sjunger julsånger

FREDAG 30/11
Kom och njut av centrums fina julskyltning till stämningsfull 
musik och lek i snöhögen i Plantaget (snö i mån av tillgång)

Gågatuscenen
16.45 VISITS VD Maria Engström-Weber informerar  
 om Vänersborgs 375-års firande. Vi pratar  
 logga, jubileumslyktan o jubileumsbok
17.00 Vänersborgs kyrkas gospelkör underhåller 
 under ledning av Helene Mossberg

Övriga Centrum
10.00-18.00 Ta med kompisarna och julpyssla på Akademi- 
 bokhandeln 

LÖRDAG 1/12
Kom o lek i snöhögen Plantaget (Snö i mån av tillgång).

Gågatuscenen
10.00–15.00  Håkan Thunberg underhåller från scenen och   
 guidar oss genom dagens program
10.45  Intervju om kommunens planer inför 
 kommande 375-års jubileum, där bla loggan   
 presenteras
10.30 Presentation av årets nyhet från centrumhand-
 larnal ”Julracet i Lilla Paris” 
11.00 1:a Lucköppningen i adventskalendern 
 ”Julracet i Lilla Paris” 
11.00  Luciakandidaterna presenteras 
 Arr: Lions Club Vänersborg 
11.45   Barnkören Festis sjunger julsånger
12.00   Maja-Nillas underhåller med sin fartfyllda jul-
 show, där dans kring granen utlovas. Speciellt   
 kul för dig som ännu inte börjat skolan.    
 Kom gärna tomteklädd!
12.45  Intervju med Anna Bornander om nästa års   
 stora Chess-konsert i Arena Vänersborg
 Tävla om två biljetter till Chess in Concert i  
 Arena Vänersborg söndag 7 april 2019.   
 Tävlingstalong hämtas och lämnas vid gågatu-  
 scenen under lördagen
13.00  Ytterligare intervju om Vänersborgs  
 375-års jubileum 
13.30 Årets Lucia koras. Arr: Lions Club Vänersborg

Gågatan
10.00-15.00 • Julknallar längst gågatan
 • Scouterna skapar julstämning i gågatukrysset  
  där de grillar korv och bjuder på glögg
11.00-14.00 • Lämna din önskelista till Jultomten och få en   
  liten överraskning
 • Din gamla t-shirt kan bli din kompis nya 
  klänning - Nu samlar vi in textilier! Wargön 
  Innovation har klädinsamling och bjuder på   
  pepparkakor och glögg -,Klädinsamlingscon-  
  tainer finns även vid Wargön Innovations test-  
  och demoanläggning i Vargön

Folkets Hus
10.00-15.00 Julmarknad på Folkets Hus

Övriga centrum
10.00-15.00 • VFKs bakluckeloppis. Incheckning från kl 7-9,  
  kostnad 120kr betalas på plats
 • Officiella biljettförsäljningen av Diggiloo-  
  biljetter startar. För att säkra din plats till 
  sommarens stora evenemang köp din biljett   
  hos VISIT Vänersborg 
10.00-11.00 Lös melodikrysset tillsammans med dina  
 vänner påVänersborgs bibliotek
10.00-14.00 Svensk Fastighetsförmedling bjuder in till jul-  
 pyssel för barnen och det bjuds på korv med   
 bröd. Välkomna! (så länge det räcker)
10.00-15.00 Ta med kompisarna och julpyssla på Akademi-  
 bokhandeln
11.00-13.00 Lansering av boken ”Vänersborg 375 år” på   
 VISIT i Vänersborg
11.00-14.00 Bandy VM-Information med projektledare Ulf  
 Adolfson på VISIT i Vänersborg. Är du intress- 
 erad av att jobba som volontär under VM?  
 Kom  och ställ dina frågor hur man går tillväga
12.00-15.00 Vernissage på Vänersborgs konsthall med   
 utställningen Leran Lågan Glöden av  
 Keramikern Annika Svensson 

SÖNDAG 2/12
Kom och njut av centrums fina julskyltning till stämningsfull
musik och lek i snöhögen i plantaget (snö i mån av tillgång)

11.00 2:a Lucköppningen i adventskalendern   
 ”Julracet i Lilla Paris” hos Centrumhandlarna

Gågatan
11.00–15.00 • Julknallar längst gågatan
 • Lämna din önskelista till Jultomten och   
  få en liten överraskning 
 • Ta med kompisarna och julpyssla på   
  Akademibokhandeln

Vänersborgs kyrka
18.00-19.30   Adventvesper

www.vanersborgscentrum.se
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