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Julstök i Friluftsmuseet Gamla Linköping

www. gamlalinkoping.info • 013-12 11 10 • gamlalinkoping@linkoping.se

Upptäcktsfärd i stadskvarteren
Vad kan du om julen och livet förr? Vandra runt 
med vår karta och svara på kluriga frågor! 
Kartan kan du hämta i Handelsboden eller 
ladda ner från vår hemsida. Promenaden passar 
bäst för barn upp till ca tio år. 

Jultraditioner
Strosa genom Gamla Linköpings jul och upplev 
jultraditioner via en digital karta. I stadskvarteren 
finns 23 Qr-koder utplacerade, hitta och läs av 
för att lära dig mer om julen. Om du har svårt att 
hitta kan du börja i Handelsboden! 
Qr-läsare i mobilen krävs.

Julklappsjakt
För alla barn som är extra nyfikna och kluriga. 
Leta efter julklappar i stadskvarterens fönster, 
om du hittar alla är du med i utlottningen av tio 
vinster! Börja i Handelsbodens fönster, där finns 
mer information och du kan se vilka klappar 
du ska leta efter.

Aktiviteterna i den här rutan är tillgängliga 23/11–6/1Vissa av våra evenemang sker i samarbete med:

Barn och vuxna hälsas välkomna 
att uppleva gammaldags julförberedelser 
och traditioner! Fri entré till alla aktiviteter

On & to 4–5/12 kl 9–12
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Taxikuren
I juletid – en utställning om jultraditioner, 
och julförberedelser förr i tiden

Villa Lugnets uthus
I juletid – en utställning om jultraditioner, 
och julförberedelser förr i tiden

Curmanska magasinet
Se utställningarna Mammas gata och 
Enkel biljett till Sverige

Solliden 
Här bakas pepparkakor i järnspisen med mera

Bryggaregården 
Hälsa på hos tomten, som förbereder 
det sista inför julafton 

Grafiska museet
Tryck din egen personliga julservett. 
Se en utställning om gamla julkort

von Lingens gård
Se korvstoppning och halmslöjd.
Upplev hur julen firades på 1700-talet.
Snölandskap hos julbocken och renen.
Hälsa på våra lappgetter som finns ute på gården

Kryddbodtorget
Dans och musik kring granen kl 10.00

Kapellet
Se hur vi stöper våra julljus och hur vi bakar struvor
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