
Mötesplats, se siffra på karta

Rådhustorget vid granarna

Hagatorget vid granen

Söderköpings Bokhandel

Anders Blommor eft, 

Jannes Hembageri

Söderköpings Brunn 

God jul
önskar Söderköpings Kommun,
handlarna & föreningarna i Söderköping!

 Julskyltning 
Norrköpings Tidningars traditionella julskyltnings-
tävling startar under söndagen. Rösta på det vackraste 
och bästa skyltfönstret genom att posta eller lämna in 
din kupong på Tempo Trollet.

 Julgranstävlingar
Succén Barnens julgranstävlig fortsätter. Söderköpings 
förskolor har pyntat egna små granar, se alla 
härliga bidrag på Rådhustorget under helgen.
Vinnande förskola får en teaterföreställning uppsatt 
hos sig. Företag och föreningar tävlar också med att 
pynta stora granar. 

Kom och rösta på ditt favoritbidrag. Röstningen 
avslutas söndag kl. 13.00 
Vinnarna presenteras kl.15.45 på Rådhustorget.

Arrangör: Söderköpings Turistbyrå
0121-181 60 turistbyran@soderkoping.se 

www.soderkoping.se/evenemang

Fri parkering och fri entré!

Följ med på en 10 minuters historisk guidning i julens 
tecken. Med Söderköpings stad som perfekt kuliss till 
berättelser om julens traditioner.
Låt dig svepas tillbaka i tiden och ta del av olika 
historier om julens traditioner och hur de kom till. 
Du får veta mer om bl.a. julbocken, julmaten, 
julklappen och pepparkakan i respektive guidning. 
Det erbjuds Julglimtar både lördag och söndag.

Julpyssla hos tomtens nissar på Hagatorget. 
Gör ditt eget julpynt i textil. Tova med ull och skapa 
fina julgransdekorationer etc. Gratis för alla barn. 
Lör-sön kl.10-16

NYHET!!

Guidning

Julgranen

Jultomten

Julklappen

Julbocken

Pepparkakan

Julmaten

Starttid

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.00

 Julglimtar

 Julpyssel NYHET!!

För mer info och detaljerat program se
www.soderkoping.se/evenemang

Många butiker har öppet 
kl. 10-16 lör och sön denna helg.
Passa på att julhandla i våra mysiga 
butiker! Här finner du noga utvalt 
sortiment och fantastisk service.
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Välkommen till en stämningsfull advent 
i Söderköping. Gemytliga marknader 
och härliga påhitt runt om i staden. 

Här finns något för alla smaker.

Adventsmarknad
2 - 3 december 2017

Varmt välkommen!
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 1. Storgatan  

 2. Brunnssalongen 

 3. Skönbergagatan 

 4. Hagatorget

 5. S:t Laurentii kyrka

 6. Logen Vidar

 7. Rådhustorget

 8. Kanalhamnen

Lions marknad med korv, gratis turer med Lionståget 
mellan Rådhuset och Brunssalongen. 
Författarbesök i Bokhandeln under dagen.

Gammeldags marknad i sekelskiftesstil. 
Hantverk, lokalproducerad mat, julgodis etc. med 
fantastisk kvalité. Här råder gammeldags julstämning. 
Öppet lör-sön kl. 10-16. 
Passa på att åka Lionståget hit!

Passa på att julhandla i unika och mysiga butiker.
Husman Hagberg bjuder på fika under dagen.

Utomhusmarknad med härliga utställare som bjuder på 
smaker av jul och fina erbjudanden. 
Dans kring granen med tomtefar och tomtemor 
lör & sön kl. 13.00 och då delas julpåsar ut till alla barn.

Barn- och ungdomsgrupper från Dansverkstan 
i Norrköping uppträder lördag kl. 12, 14 & 15.

Söderköpings Lucia presenteras söndag kl. 15.00 
Stadskärnan lottar ut Söderköpingsmynt.
Julmusik under hela dagen!

Adventsmässa med S:t Laurentii kyrkokör sön kl. 11.00

Julstuga med försäljning och servering hos IOGT-NTO. 
Öppet lör- sön kl. 10-16

Succén Barnens julgranstävling med Söderköpings 
förskolor fortsätter. Barnen tävlar om en barnteater 
som sätts upp på vinnande förskola.
Även företag och föreningar pyntar julgranar och tävlar 
om fina priser. Kom och rösta på din favorit, öppet att 
rösta fram till kl. 13 på söndag. 

Farmors café serverar julsmörgås och julgröt. Hem-
bakat och bröd till försäljning. Öppet lör-sön kl. 8-17.

Med reservation för ändringar.
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