
 
JULEGRANTENNING PÅ VÅK  
ONSDAG 11. DESEMBER 2019 

 

PROGRAM: 
 

Kl. 16.30  Nissetoget går fra Spar, via gangveien til omsorgsboligene, og videre til Våk-skole. 
Gråtass m/vogn kjører forrest i toget. 
 

FAKLER SKAL IKKE ANVENDES I NISSETOGET men vi ønsker oss massevis av  
nisseluer og lykter! 

 

Kl. 16.30 - 18.30 Uteområdet ved Våk skole. 
 

Salg av kaffe, brus, kaker og pølser v/FAU Våk skole. 
 

Stand DNT Vannsjø. De har med bålpanne på plassen. 
 

Salgs bod v/Kvist Interiør. Masse fint til jul, bare å glede seg! 
 

Salg av julenek v/Hageselskapet Våler og Svinndal. 
 

Salg av Årbok 2019 v/historielaget. 
 

Frivilligsentralen står med juleaksjon «Hjertegave» 
Inntekten går til Home-Start. 

 

Gråtass er på plassen under hele arrangementet. 
 

LIONS CLUB Våler selger billetter til nisseposer fra kl. 16.00. 
 

Kl. 17.00  Julegrana tennes. 
Innlegg v/elever fra Våk skole. 

 

Julekonsert v/elever fra Våk skole. 
 

Kl. ca. 17.45   Julenissen kommer……….. 
 
 

Frivilligsentralen har for 3. år juleaksjon «Hjertegave» i samarbeid med Home - Start. I år har vi fått med 
en ny samarbeidspartner. Vi ønsker Våler bibliotek velkommen på laget. 
Kjøp et julehjerte for min kr. 50,- og ta det med hjem eller heng det på julegrana. Du er da med til å gjøre 
julen litt bedre for noen som opplever en vanskelig tid. 
 

LIONS CLUB VÅLER – har stand og selger billetter til nisseposer på hvert arrangement. 
Billetter til nisseposer kan også kjøpes på din lokale nærbutikk Spar, fra 27. november og frem til 
arrangementet. 
 

Blir med på Våler første PEPPERKAKEBY! Vi oppfordre store og små, barnehager og skoler til å bli med. 
Byggverkene leveres på Våler bibliotek fra mandag 2. desember til tirsdag 10. desember. 
 

Vi takker alle frivillige, lag – og foreninger og næringsdrivende som har vært med på å arrangere årets 
julegrantenninger og ønsker alle i Våler en fin FØRJULSTID 

 

Vi tar kontant og vipps 
 

Med forbehold om endringer! 


