
Program for julebyene Moelv og Brumunddal 2021 
 

DATO STED ARRANGEMENT 
Tors. 18. 
nov. 

Moelv Julemarked kl. 16:00-20:00 i Storgata 
Mer enn 20 utstillere er på plass for å tilby godt håndverk, 
lokale matvarer, tradisjonell julebakst, julenek, juletrær, 
julegaver og alt som hører julen til. I tillegg blir det 
hesteskyss for barna. 

Tors. 18. 
nov. 

Moelv Julegrantenning kl. 17:00-17:30 på 
Herredshusplassen 
I år har vi gleden av å invitere til tradisjonell 
julegrantenning. Med oss har vi de lokale artistene Sjur 
Lundstein, Magnhild Cecilie Øien, The Sixpence Brothers, 
Bernt Torp og Marie Lerkendal. I tillegg vil Andreas Amb 
komme til julegrantenningen i Moelv og gi en smakebit 
fra sitt forestående juleshow. Og om vi roper høyt nok, så 
vil kanskje selveste nissefar dukke opp med noe fra 
gavesekken sin til barna. 

Tors. 18. 
nov. 

Moelv Julehuset kl. 18:00 
Her kan du møte selveste julenissen, skrive ønskelister og 
få servert gløgg og pepperkaker. 

Lør. 20. 
nov. 

Brumunddal Julegrantenning kl. 17:00-17:30 på torget 
I år har vi gleden av å invitere til tradisjonell 
julegrantenning. Med oss har vi de lokale artistene Sjur 
Lundstein, Magnhild Cecilie Øien, The Sixpence Brothers, 
Bernt Torp og Marie Lerkendal. Om vi roper høyt nok, så 
vil kanskje selveste nissefar dukke opp med noe fra 
gavesekken sin til barna. 

Lør. 27 
nov. 

Brumunddal «Juletorg» kl. 11:00-15:00 
Boder med salg av julevarer ved lokale produsenter og 
tilbydere. 

Lør. 27. 
nov. 

Brumunddal Offisiell åpning av julegata kl. 12:00 med 
snorklipping 
Det blir høytidsstemt når juleeksperten Simon (7 år) 
kommer for å klippe snoren på den morsomme nye 
attraksjonen for barn fra Prøysens univers på juletorget i 
Brumunddal, og dermed kan erklære julegata 2021 for 
offisielt åpnet.  

Lør. 27. 
nov. 

Brumunddal «Juletorg» for barn kl. 12:00-14:00 
Denne førjulslørdagen på torget blir i barnas tegn, med 
lompesteking, pepperkakepynting og andre 
førjulsaktiviteter for barn.  

Lør. 27 
nov. 

Moelv Julehuset i Moelv kl. 12:00-15:00 
Barnas juleverksted – her kan du møte nissen, lage 
julekort, julepynt og skrive ønskeliste. 

Lør. 4. des. Brumunddal «Juletorg» kl. 11:00-15:00 
Boder med salg av julevarer ved lokale produsenter og 
tilbydere. 

Lør. 4. des. Moelv Julehuset i Moelv kl. 12:00-15:00 
Her kan du bli med på pepperkakepynting, skrive 
ønskeliste og møte nissen. 

Lør. 4. des. Brumunddal Konsert kl. 12:00 på torget 



Brumunddal mannskor byr på en stemningsfull 
julekonsert fra torgscena. 

Søn. 5. des Brumunddal Julemarked på Mølla kl. 14:00-20:00 
Diverse tilbydere er til stede på Mølla for å selger 
egenproduserte varer på kjøpesenterets julemarked. 

Tors. 9. 
des. 

Moelv Utekino på gatetunet i Moelv kl. 18:00 
Vi gleder oss til å ønske velkommen til en stemningsfull 
visning av den nye Askepott-filmen på gatetunet. Baker 
Kristiansen kommer med foodtrucken sin og selger kakao 
med krem og nystekte bakervarer. 

Lør. 11. 
des. 

Moelv Julehuset i Moelv kl. 12:00-15:00 
Barnas juleverksted – her kan du møte nissen, lage 
julekort, julepynt og skrive ønskeliste. 

Lør. 11. 
des. 

Brumunddal «Juletorg» kl. 11:00-15:00 
Boder med salg av julevarer ved lokale produsenter og 
tilbydere. 

Lør. 11. 
des. 

Brumunddal Dans og konsert på torget kl. 11:30 
Det blir danseoppvisning av PS:Dance, etterfulgt av en 
stemningsfull julekonsert med Sela. 

Ons. 15. 
des. 

Brumunddal Utekino i Sønesgården kl. 19:00 
«Love actually» er en juleklassiker vi aldri blir lei av. Vi 
gleder oss til nok en stemningsfull kveld med 
utendørsvisning av denne kjente og kjære filmen i 
Brumunddal! 

Lør. 18. 
des. 

Brumunddal «Juletorg» kl. 11:00-15:00 
Boder med salg av julevarer ved lokale produsenter og 
tilbydere. 

Lør. 18. 
des. 

Brumunddal Konsert på torget kl. 12:00 
Herlige juletoner fra Defrost på torget i Brumunddal. 

Lør. 18. 
des. 

Moelv Nissetog kl. 12:00 fra julehuset 
Bli med og gå i nissetoget fra julehuset til Moelv bo- og 
aktivitetssenter! 

Lør. 18. 
des. 

Moelv Julehuset i Moelv kl. 12:00-15:00  
Her kan du lage julekort, julepynt og får siste mulighet for 
å levere ønskelisten til nissen. 
Kl. 15:00 trekker julenissen en vinner av ønskelisten!  

Lør. 18. 
des. 

Moelv Julekonsert på Baker Kristiansen kl. 14:00 
Cafébandet gir en stemningsfull julekonsert inne på Baker 
Kristiansen. 

Søn. 19. 
des. 

Moelv Julehuset i Moelv kl. 14:00-17:00 
Julestemning i julehuset med Prøysens julefortellinger og 
servering av gløgg og pepperkaker. 

Hele 
førjulstida 

Moelv og 
Brumunddal 

Gavetre på Baker Kristiansen i Moelv og på Mølla 
i Brumunddal 
Aksjonen «Gled noen med en pakke» har vært en suksess 
tidligere og blir videreført. I begge byene er det satt opp et 
juletre, klart til å ta imot gaver fra deg til ett eller flere 
barn som trenger en liten gavehilsen i jula. Prosjektet er 
et samarbeid mellom den lokale Røde Kors-, Lions- og 
handelsstandsforeningen i hver av de to respektive byene. 

 

God jul! 


