
Julmarknad i Väring 5 december 2021, 15.00-17.30 
Arrangörer: Värings intresseförening, Svenska kyrkan, Värings scoutkår, 
Värings GoIF och Wäring Locketorps Hembygdsförening samt åk 4 Värings 
skola 
Platser: Värings församlingshem och Värings museum 
Utställare: Berit Lidell, Jan-Erik Ullström, Jessica Klingstedt, Peter 
Aronsson, Saga Leo, Sofia Åberg, Östergårdens skinn och ull

Program 15.00-17.30 
15-16.45 Ordjakten 
15.30 Snövit kröning 
15.45 Sång klass 4 
16.30 Årets väringabo 
16.45 Ordjakten sista 
inlämning 
17.00 Andakt i kyrkan 
17.15 Vinnare Ordjakten 

På plats:

Snövit med  
vänner 
Klass 4 
Tomten 

Ordjakten 
* Ta med eget papper och penna.

* Skriv deltagarnamn och 
telefonnummer

* Besök alla föreningar, klassen 
och utställarna. (utanför och i 
församlingshemmet, kyrkan och 
museet) 13 st som har en bokstav 
var. Anteckna den!

* Gör ett ord av bokstäverna.

* Notera ordet på din namnlapp

* Lämna in i lådan på scenen 

senast 16.45

* Kom på dragningen 17.15 eller 

skicka ett för arrangören känt 
ombud.

För allas bästa! 
* Stanna hemma om du känner dig sjuk

* Håll avstånd

* Ej covid-vaccinerade över 16 år vistas endast utomhus

* Ingång vid entrén och utgång nordöstra hörnet av salen

* Häng kläderna på din stol när du fikar inne. Då minskar trängseln i entrén

Aktiviteter/försäljning 
Fika inomhus

Korv, glögg, pepparkakor 
och chokladhjul utomhus

Försäljning ute och inne

Träslöjd


Julartiklar

Kransar ute och inne

Cementgjutna figurer

Ullström säljer sina böcker 
ute

Museet finns i röd stuga 
öster om järnvägsrondellen

Välkommen att bli medlem i Värings 
intresseförening, 

som arbetar för bygdens utveckling, 
samordnar julmarknad och Vår i 
Väring, står bakom www.varing.se, 
Vi i Väring och delar ut 
utmärkelsen Årets väringabo.

Privatperson swishar 40 kr för hela 
2022. Tack för ert stöd.

Ange namn och ev e-postadress 
Välkommen! Använd gärna QR-
koden! Mottagare Kassör Birgith           Swisha 0708-440159

Läs i våra kanaler

varing.se 
och Facebookgrupp

Vi i Väring
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