
Med öppna butiker, Sjöbo 
Ungdomsorkester med 

tomteparad, luciakröning, 
matmarknad, hantverkstält  

och mycket mer!  

Enklast röstar du genom att swisha med hjälp av QR-koden vid respektive foto.  
Annars, swisha 20 kr till 123 419 45 44 med texten ”Lucia” följt av respektive nummer. 

OBS! 20 kr per röst – en röst per swish!

Många affärer har kanonerbjudande under julskyltningen. Titta in och bli 
överraskad! Handelsklubbens medlemsföretag kommer också löpande under 

dagen meddela erbjudanden från scenvagnen på torget.

Var med och utse  

Sjöbo Lucia 2022!

Kanonerbjudande!

Sjöbo Lucia 2022 
kommer att krönas 

på scenen 
kl. 18:30. 

Se programsidan.

Johan Nilsson
Fotograf

Julskyltning  
i Sjöbo

VÄLKOMNA TILL ÅRETS

Medlemar i Handelsklubben
AOPTIK Gratis synundersökning, 50% på alla 
märkesbågar mm.

APOTEKET ÄNGELN Medlemsfest-25 % rabatt 
vid köp över 400 kr om du är eller blir medlem.

COLORAMA Alla mascaror från Isadora 99 kr, 
skicka tomten till oss, vi har det du önskar.

ESCADE 20% på allt stickat och 
Tupperwareförsäljning utanför.

HUSMANHAGBERG Bjuder på korv.

LASSESONS EL Julbelysning till bra priser – se 
utskick Elons reklam.

LF FASTIGHETSFÖRMEDLING Bjuder på glögg 
o pepparkakor, tävling (står vid torget).

MÖLLANS CAFÉ Tomtebesök mellan 15:00 - 
16:00, ansiktsmålning, gratis spritsning vid köp av 
pepparkaka.

 
 
 

MAGLEBERGS VETERINÄRSPRAKTIK 20% på 
hela sortimentet, 50-75% på utgående koppel, 
täcken mm.

NORREGATANS SKOAFFÄR Generösa 
erbjudanden som utlyses i affären.

PTJ DENTAL Se upp för knäck och kola! 
Välkommen till vår nya lokal på Norregatan 8C.  
Här bjuds det på glögg och en liten present.

RETURKEDJAN Återbruksjulklappar till bra priser.

SALONG SÅ FIN 20% på hela sortimentet.

UNOS Fina julklappar till bra priser.

ZORINA Bra priser på julblommor.

 
Övriga affärer
LILIUM HAIR 20% på presentkort, utförsäljning 
av ljus.

MORMORS HÖRNA Bjuder på fika och visar 
sina lokaler på Norregatan.

SIMPLE BEAUTY CLINIC 20% på presentkort, 
öppet hus med mingel.

 ARR: HANDELSKLUBBEN I  SJÖBO I  SAMARBETE MED SJÖBO KOMMUN
SJÖBO LUCIA ARRANGERAS AV SJÖBO UNGDOMSORKESTER  

MED STÖD AV YSTADS ALLEHANDA

SÖNDAGEN  
DEN 27 NOV 
KL. 14 – 18

Lucia 1
Amanda Svensson

Lucia 5
Meya Melsen

Lucia 3
Astrid Ernebrant

Lucia 7
Johanna Bergman 
Svensson

Lucia 2
My Palm

Lucia 6
Hedda Haraldsson

Lucia 4
Felicia Danefeldt
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Andra tidpunkter

13:30  Sjöbo Ungdomsorkester marscherar genom byn*  
Häng med på julmarsch från Kulturskolan, genom byn fram till 
torget där invigning väntar. Barn med målsman som vill gå med 
i tomteparaden samlas 13:15 vid Kulturskolan iklädda tomte-, 
pepparkaks- eller lussekläder.

14:00  Invigning på scenen med dans runt granen 
Årets julskyltning invigs av tomtemor Anita och tomtefar Gustaf. 
Därefter leder Vollsjös Danssportklubb och Sjöbo Ungdomsorkester 
dans runt granen. Här lovas det godisregn samt möjlighet till att lära 
känna årets luciakandidater.

15:30  Musikuppträdande av Bell Singers och Kulturskolan 
Kom in i perfekt julstämning med musik från Sjöbos kyrkokör 
Bell Singers och elever från Sjöbo Kulturskola.

17:00  Paketauktion och utdelning av stipendium 
Var med och buda på spännande paket insamlade från diverse 
företag i byn där pengarna går till välgörande ändamål. Delta 
i utdelning av stipendium som Sjöbo kommun delar ut till 
utvalda medborgare eller föreningar. 

18:30 Luciakröning Sjöbo kommunstyrelsens ordförande kröner årets Lucia.
*Prel. från Ågatan, Nya torg, Mäster Nilsgatan, Norregatan, Gamla torg, Västergatan upp till Gondolen och tillbaka till Gamla torg.

15:00 – 16:30 Gör ditt eget julkort med 
green screen på Sjöbo bibliotek.

15:30 – 16:00 Besök dockteatern 
”Tomtestök” med barn från 3 – 6 år på 
Sjöbo bibliotek. Föranmälan behövs.

15:00 – 18:00 Vernissage och invigning 
av utställningen Tryckt till jul, retro 
juldukar främst från 1950- och 
60-talen. Invigning av Kulturskolans 
elever. Utställningen visas 27/11 – 7/1.

15:00 – 16:00 Julduksbedömning 
på Sjöbo Konsthall. Ta med din egna 
tryckta julduk och få reda på hur 
gammal den är och vem som har 
formgett den.

15:15 & 16:15 Sparbanken Skåne 
bjuder in till dansuppvisningen utanför 
deras lokaler. ”We are bringing 
Christmas back” med LL Dance Studio.

Program

Andra tider att ha koll på

1

4

3

Hitta runt! Fler upplevelser
Hitta runt bland våra måga deltagare och utsällare på denna karta.  

Området är avspärrat för biltrafik.

2

15

Dessutom…

5   Bibliotek och konsthall (se längst ner på programsidan)

6   Räddningstjänsten och civilförsvaret

7    Svenska kyrkan/ julkulslotteri, gratis adventskalender till 
barnen

8   Åk en runda med den gamla brandbilen, gratis

9    Åk häst och vagn med vårdhästarna Thor och Tommy

10   Lyssna på spelman Nils-Oves juliga dragspelstoner utanför 
Norregatans skoaffär

11   Jennys trädgårdstomtar finns på Norregatan

12   Ponnyridning

13   Traktorparad

14   Barnkarusell (gratis), sockervadd och chokladhjul

15   Sjöbo fotoklubb på biografen Flora bjuder på kaffe och kaka 
och bildspel med bilder från våra medlemmar

4    Hantverkstält
 • Annikas pileprodukter
 •   Betongsmedjan / betong, fårskinn, 

kransar
 •   Design Sofie D / betong, barnmössor 

mm.
 •   Gunborgs keramik 
  •   ”Kladdmaja”/ syarbete till köket, 

dockkläder mm.
 •   Lenas ljusmakeri
 •   Renee‘s smycken
 •   Sagas träleksaker mm.
  •   Sindre kultur / bok om Elfstrands 

krukmakeri
  •   Vollsjö smidesåterbruk /  

ljusstakar av hästskor mm.

3   Föreningar på Västergatan
 •   Branstadbygdens byalag
  •   Galaxy kulturförening/ fiskedamm
 •   HK björnen / sövdeglögg
  •   Scouterna / krabbelurer, scouternas 

almanacka
 •   Sjöbo IF / Bingolotter

2   Matmarknad 
 •    Araskoga honung
 •   Eriksgårdens spettkakor
 •   Kais konfekt
 •   Kidds fisk och delikatess
 •   Munkvagnen
 •   Olivkungen
 •   Tinas matvagn

1   Scenen

5

6
13 14

12

7

8

9

11

10

EUROPA DIREKT SYDSKÅNE: Workshop på biblioteket för alla 10 - 13 åringar. Skapa 
ett visionskollage för Europas framtid. EU tipsrunda med fint pris, pyssel, lekar, julfika.

ELFSTRANDS KRUKMAKERI: Jul hos Elfstrands kl. 12:00 - 18:00. Öppet på museet 
med hantverk och julstämning. Fri entré denna dag. Valsgatan 1, 275 38 Sjöbo.

VOLLSJÖ DANSSPORTKLUBB har buggdans-uppvisning på Västergatan och 
Norregatan vid olika tillfällen.

LIONS SÄLJER KRANSAR samt samlar in julklappar till hemlösa barn i Skåne  
via Stadsmissionen. Obs! Gåvan lämnas in oinslagen i Lions stånd intill scenen.
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Med öppna butiker, Sjöbo 
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hela sortimentet, 50-75% på utgående koppel, 
täcken mm.

NORREGATANS SKOAFFÄR Generösa 
erbjudanden som utlyses i affären.

PTJ DENTAL Se upp för knäck och kola! 
Välkommen till vår nya lokal på Norregatan 8C.  
Här bjuds det på glögg och en liten present.

RETURKEDJAN Återbruksjulklappar till bra priser.

SALONG SÅ FIN 20% på hela sortimentet.

UNOS Fina julklappar till bra priser.

ZORINA Bra priser på julblommor.

 
Övriga affärer
LILIUM HAIR 20% på presentkort, utförsäljning 
av ljus.

MORMORS HÖRNA Bjuder på fika och visar 
sina lokaler på Norregatan.

SIMPLE BEAUTY CLINIC 20% på presentkort, 
öppet hus med mingel.

 ARR: HANDELSKLUBBEN I  SJÖBO I  SAMARBETE MED SJÖBO KOMMUN
SJÖBO LUCIA ARRANGERAS AV SJÖBO UNGDOMSORKESTER  

MED STÖD AV YSTADS ALLEHANDA

SÖNDAGEN  
DEN 27 NOV 
KL. 14 – 18

Lucia 1
Amanda Svensson

Lucia 5
Meya Melsen

Lucia 3
Astrid Ernebrant

Lucia 7
Johanna Bergman 
Svensson

Lucia 2
My Palm

Lucia 6
Hedda Haraldsson

Lucia 4
Felicia Danefeldt




