
ÅRETSÅRETS
JULEMARKEDJULEMARKED

på Budor lørdag på Budor lørdag 
26. november, fra kl. 11.0026. november, fra kl. 11.00

Kom i 
julestemning 

sammen 
med oss!

Hjertelig velkommen til 
stemningsfullt julemarked på Budor!
Over 70 utstillere og aktører, inkludert Bondens  
Marked, ønsker deg velkommen til en hyggelig  
julehandel med godt håndverk, lokalmat og  
hjemmebakst. På vårt tradisjonsrike julemarked  
får du kjøpt julegaver, julemat, julenek, juletrær  
m.m. Gjestegården har åpent for servering.

Program for årets julemarked:
Kl. 11.00 - 16.00: Tradisjonsrikt julemarked, 
inkludert Bondens Marked. 
Kl. 13.00: Lussi, et utdrag av årets juleforestilling.
Kl. 14.30: Juleunderholdning
Kl. 16.00: Tenning av julegrana i Koiedalen 
m/julesang og nissebesøk. 

Opplev 
tradisjonell norsk 

julestemning
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For mer informasjon om arrangementet, se visitbudor.no eller visitbudor visitbudor

Andre ting du kan oppleve på 
vårt julemarked:  
Åpen nissekoie, hvor barna kan levere
ønskelista si.  Drop - in hundekjøring 
kl. 11.00 - 15.00. Kanefart kl. 11.00 - 14.00. 

Se mer informasjon på visitbudor.no.  
Vi tar forbehold om evt. endringer i 
programmet.

Gratis inngang!
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