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Kulturcentrum, konsthallen 
· kl 10 - 15 Gör egna julklappar av återvunnit material med Daniel Segerberg.
· kl 10 - 15 Julpyssel med Ronneby Kulturskola.
· kl 10 - 15 Café Brevé. Särskolan ordnar café.
· kl 10.30, 11.45 & 14.15 Tralla med på julens sånger tillsammans med  
  Ronneby Kulturskola. 
· kl 13.00 Decibellerna: Liten Julkonsert under ledning av Sara Höglind.

Kulturcentrum, Skeppet 
· kl 11.00, 12.15 och 13.30  Musikunderhållning med Ronneby Kulturskola. 

Heliga Kors kyrka 
· kl 12.00  Björn O Svensson guidar i kyrkan. 
· kl 14.00  Utanför kyrkan. Kom och se vår levande julkrubba. Vad var det 
   egentligen som hände den där julen för länge, länge sedan?
· kl 16.00 Julgospel med Heliga Kors Gospel, komp och solister  
  under ledning av Mari Sjöberg. Andakt Maria Linnér.

Prästgården OBS! 10.00 - 16.00 
· Kaffeservering, hembakat, lotterier och försäljning.
· Projekt Lyan har försäljning av ljus, stickat och kakor. 

Slöjdhuset
· Marknadsstånd med stickat, sytt, tovat, broderat, täljt, nybakat bröd,  
 kravodlade grönsaker och fina, bundna juldekorationer.
· Julpyssel i textilrummet. Glögg finns också! 

Julkul i Kulturkvarteren lördag 7 december 2019 kl 10-15

Decibellerna
· Sjunger julsånger här och där i Bergslagen och på biblioteket under dagen. 
· kl 13.00 Kulturcentrum: Liten Julkonsert under ledning av Sara Höglind.

Möllebackagården OBS! 10.00 - 16.00
· Bergmans affär, museishopen, bokförsäljning, bl. a. den nya boken 
 "Augusta Tonning, Ett liv - En röst", om kvinnors kamp för rösträtt. 
· I 1700-talsrummet finns vårt mysiga café med nybakade lussekatter,  
 hembakade kakor och ångande nybryggt kaffe.

Massmanska kvarnen, mellanplanet OBS! 10.00 - 16.00 
· Hembygdsföreningens hantverkare och försäljare.  
· Här kan du också köpa äkta svagdricka och pröva lyckan i föreningens lotteri.
· Rädda Barnen: Lotterier, Fiskdamm och försäljning av bakverk.

Ronneby stadsbibliotek OBS! 9.00 - 14.00
· Biblioteket bjuder på julfika.
· Pyssla och tillverka ditt eget julpynt med hjälp av material från Slöjd i Blekinge. 
· Framdukat julbord med boktips att lägga under granen och att läsa högt ur. 
· kl 10.00 Sagostund med jultema. För barn 2-5 år. 

Vesperklockan
· IOGT-NTO serverar varm korv och soppa samt mat från olika länder. 
 Julmys och hantverksförsäljning. 


