
JUL: Allerede nu er der en masse julearrangementer i støbeskeen på Vapnagaard. Her har du et lille over-
blik over nogle af dem. Følg også med på vapnet.dk, VTV og Vapnagaards Facebook-side for at få det ful-
de overblik over julens aktiviteter på Vapnagaard. Der er masser af gode oplevelser i vente. Vi ses!

Juletræsfest i Laden

BINGO: Også i år kan du 
komme til bingo kort tid før jul. 

Både Aktivgruppen og Festudvalget 
på Vapnagaard byder nemlig på julebingo 

i Laden/Gl. Vapnagaard (Hovmarken 8).
Mandag den 12. december kl. 19 – 21.30 inviterer 

Aktivgruppen inden for i varmen og julehyggen i 
Laden. Torsdag den 15. december er det Festudval-
gets tur til at runde sæsonen af med det traditionsri-
ge julebingo i Laden kl. 19 – 21.30.
Alle er velkomne til at kigge forbi og opleve en 
hyggelig aften fuld af julestemning.

Julebingo: Mandag den 12. december 
kl. 19 – 21.30 (Aktivgruppen).  Tors-

dag den 15. december kl. 19 – 
21.30 (Festudvalget). 

Ju
le

bingo i Laden

JULETRÆET TÆNDES: Torsdag den 24. no-
vember kl. 16 ankommer julemanden til Vap-
nagaard for at dele godter ud til børnene og 
for at være med til, at juletræet tændes. Jern-
baneorkestret i nisseforklædning spiller julens 
toner, mens du kan lune dig med kakao og 
æbleskiver. Gratis. Alle er velkomne.
Kom og vær med!
Julemanden ankommer + juletræet tændes, 
torsdag den 24. november kl. 16,
pladsen ved Laden/Blishøj.

Julemanden kommer 

Julefrokost i Det Grå GuldJULEFROKOST: Vapnagaards seniorklub Det Grå Guld 
holder i år  julefrokosten ’hjemme’. Anette Krone, formanden for Det Grå 

Guld lover, at det bliver et brag af en julefrokost, der afholdes onsdag den 14. decem-
ber fra kl. 12.30 i SeniorCentret (Hestens Bakke 43), og som kun er for medlemmer af sen-

iorklubben. Det koster 25 kr. pr. person at deltage i julefrokosten.
Tilmelding senest onsdag den 7. december.

 Anette Krone: Tlf. 2239 2030, anettekrone@yahoo.dk

JULETRÆ: Godter, julemand og et træ pyntet, så englene synger. Det er der alt sammen, når der søndag 
den 11. december om eftermiddagen bydes inden for til juletræsfest i Laden/Gl. Vapnagaard. Julemanden 
kommer og deler godteposer ud til børnene. 50 kr. pr. barn. Der vil også være æbleskiver (3 stk. 15 kr.) og 
gløgg (15 kr.).
Juletræsfest i Laden, søndag den 11. december kl. 14-16. Velkommen til!
Tilmelding senest søndag den 4. december (Jytte Zwisler, tlf. 6186 6997). 50 kr. pr. barn. Alle er velkomne.

Jul på Vapnagaard

Jul på Vapnagaard

JULEMARKEDLADENlørdag 3. decemberkl. 10 - 16

JULEKLIP

biblioteket

8. december

kl. 15 - 17

julebingo

- for børn

biblioteket

15. december

15.30 - 16.30


