Frövifors Pappersbruksmuseum bjuder i år in till en julmarknad utomhus.
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Julmarknader på gång i Lindesbergs
kommun
Det lackar mot jul och när det nu är fritt fram för större folksamlingar
planeras för julmarknader av olika slag i Lindesbergs kommun. Frövifors
Pappersbruksmuseums satsar för säkerhets skull på en utomhusmarknad 2021 och 27-28 november. Perssons Magasin håller sedvanlig julmarknad 1314 och 20-21 november. Och Stallet Liljendal i Ramsberg håller julmarknad
20 november.
Julstämning på Pappersbruksmuseet: Vill du vara med som försäljare på
Frövifors Pappersbruksmuseums utomhusmarknad? I år blir det ett nytt
koncept, anpassat för att fortsatt begränsa smittspridningen i samhället. Det

blir julstämning på museet under fyra dagar i november klockan 10-16: 20-21
november och 27-28 november 2021
Årets koncept: 1. Julstämning ute på gården med försäljare; 2. Café med
julfika; 3. Muséet är öppet med permanentutställningar och tre tillfälliga
utställningar; 4. Tomteverkstad i maskinhallen med skapandeaktiviteter.
Bokning av plats: Bokning av försäljningsplats utomhus debiteras 100
kr/meter för en helg. Anmäl dig till en eller flera försäljningsdagar. Begränsat
antal platser. Medtag eget marknadsstånd eller bord. Sista anmälningsdatum
för försäljare den 7 november. Bokningar görs via e-post:
froviforsmuseet@billerudkorsnas.com. Ange kontaktuppgifter, önskat antal
meter, vad ni vill sälja och vilket/vilka datum anmälan gäller. Säg till om du
behöver el vid din plats. Museet förbehåller sig rätten till servering av
mat/fika.
För mer information och frågor: froviforsmuseet@billerudkorsnas.com eller
per telefon 0581-372 09
.....

Persson Magasin i Västra Löa har julmarknad 13-14 och 20-21 november: "På
Perssons Magasin kan du hitta den unika julklappen. Här finns vackra,

funktionella föremål skapade av 40 konsthantverkare från Bergslagen. I
galleriet finns ”knallar" som du vanligtvis inte hittar på Perssons Magasin.
Julpynt och lokalproducerad mat. På loppis finns allt mellan himmel och jord.
Massor av julpynt men också kläder, sportartiklar, böcker, möbler, leksaker.
Arrangör: Perssons Magasin >>
...

Stallet Liljendal i Ramsberg har julmarknad i stallet 20 november kl 11-16:
"Julmarknad med hantverk från Bergslagen. Stickat, virkat, järn, målat, sytt
m.m. Fika och korv kommer att finnas att förtära. Arrangör: Stallet Liljendal
>>
.....
Tipsa oss gärna om det är fler julmarknader på gång i Lindesbergs kommun
genom att skicka ett mail till info@lindekultur.se >>

LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i
Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen
i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för
kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på
lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till
redaktionen: info@lindekultur.se

