ATT GÖRA I GAMMELSTAD
December 2017

Drop-in aktiviteter

Guidade visningar av Gammelstads kyrkstad

Rundvandring i kyrkstaden tillsammans med guide. Biljetter och
start på Gammelstads Visitor Centre.

4-21 dec, mån-tors kl. 13-14
www.lulea.se/gammelstad

Ljusstöpning på friluftsmuseet Hägnan

Pröva stöpa ditt eget julljus! Ingen föranmälan krävs. Biljetter och
start på Peri-hanscha gården på Hägnan. Biljetter kan även köpas
på Visitor Centre under samma dag.

4-21 dec, mån-tors kl. 13-14 och kl. 14-15
www.lulea.se/gammelstad

Guidade lyktvandringar i Gammelstads kyrkstad
I skenet av stallyktor upptäcker ni kyrkstaden. Biljetter och
start på Gammelstads Visitor Centre.

2-17 dec och 30 dec, lör-sön kl. 15-16
www.lulea.se/gammelstad

Verksamheter

Gammelstads Visitor Centre
Information och kartor, utställning om Gammelstads historia,
souvenirbutik, guidade visningar. Beläget på Kyrktorget.
mån-tors kl. 12-16 • lör-sön kl. 12-15 • Stängt 21-26, 31 dec
Öppet mellandagarna 27-29 dec kl. 12-16, 30 dec kl. 12-15
www.lulea.se/gammelstad
Nederluleå kyrka
Norrlands största senmedeltida stenkyrka mitt i kyrkstaden.
mån-ons kl. 11-15, stängt 21 dec-7 jan • veckomässa varje ons kl.
19, gudstjänst eller mässa varje sön kl. 11, se evenemang för mer.
www.svenskakyrkan.se/nederlulea
ShopInLapland
Ta hem en bit av Lappland. Handplockad design och konsthantverk.

Evenemang

2 december
Adventskonsert kl. 17 • Nederluleå kyrka
Nederluleå barnkör, InBetween, Happy Voices och Patricia Heredia
sång, under ledning av Kari Engesnes
2-3 december
10-års jubileum för ShopInLapland • ShopInLapland
Butiken firar 10-års jubileum
9-10 december
Julmarknad kl. 11-16 • Gammelstad
Helgen börjar med invigning på scenen på Kyrktorget, all-sångs konsert i kyrkan, uppträdanden, tomte och marknadsutställare på Hägnan. Se fullständigt program på webben, www.lulea.se/gammelstad

mån-fre kl. 10-17 • lör-sön kl. 12-16 • Stängt 24-26, 31 dec
Öppet mellandagarna 27-29 dec kl. 11-17, 30 dec kl. 12-16
www.shopinscandinavia.com

10 december
Julkonsert kl. 16 • Nederluleå kyrka
Konsert med Alviks blandade kör. Dirigent är Conny Sundström.

Restaurang Kaptensgården
Dignande julbord som är fyllt med traditionella rätter och
hemlagade delikatesser.
mån-fre kl. 11.30-14, 18-22 • lör kl. 15-22 • sön kl. 15-19
Stängt från 22 december • www.restaurangkaptensgarden.se

13 december
Luciakonsert kl. 19 • Nederluleå kyrka
Happy Voices, Nederluleå ungdomskör, piano och träblåstrio, under
ledning av Kari Engesnes och Andreas Söderberg.

Kyrkbyns bistro och pizzeria
Dagens lunch, pizzor samt á la carte.
mån kl. 10.30-14 • tis-tors kl. 10.30-20 • fre kl. 10.30-21 • lör kl.
11-21 • sön kl. 12-20 • Stängt 23-24, 31 dec • Öppet mellandagarna 25-30 dec kl. 12-20 • www.facebook.com/Kyrkbynsbistropizzeria
Kafé Fägnan
Julbord med traditionella smaker på friluftsmuseet Hägnan.
2-13 dec, mån-fre kl. 11 & 17.30 • lör-sön kl. 15 • www.systrarnas.com
Friluftsmuseet Hägnans lanthandel
Passa på att köpa julklappar på 1940-tals lanthandeln.
3 dec kl. 12-15 • 9-10 dec kl. 12-16 • 17 dec kl. 12-15
www. lulea.se/gammelstad

17 december
Julkonsert kl. 18 • Nederluleå kyrka
”Den heliga staden”, julkonsert med Mariakören och Luleå-Gammelstads manskör under ledning av Lennart Johansson. Emma Forss,
sångsolist.
20 december
Julklappskväll • ShopInLapland
Hitta den perfekta julklappen, extra öppet till kl. 19
26 december
Julkonsert kl. 16 • Nederluleå kyrka
Konsert med Nederluleå kyrkokör och pianokvartett, under ledning
av Andreas Söderberg.

