
Säg ”Hej” till 
herren i  

gröna kläder 
i Kungs- 
stugan

Leta efter en 
fågel

Räkna trä- 
lådorna på 
kärran vid 
Spelgården

Lyssna på 
ljudet från 
Smedjan

Leta efter 
Tomtens spår

Titta in i  
kuben på 

Cajsa Wargs 
torg

Sjung en 
julsång på 
Spelgården

Ställ dig  
under en 
klocka i  

ljusslingan

Krama ett 
träd

Säg ”Hej” 
till någon du 

möter

Ta ett foto av 
något fint.
Dela med  

#juliwadköping

Räkna jul- 
granar i 

Wadköping

Hoppa i snön Gå på borg-
mästar- 

stenarna i  
Tybergs 
gränd

Lyssna på  
julmusik

Sjung ”Hej 
Tomte- 
gubbar”

Lukta på en 
gran

Dansa runt 
granen på 

torget

Krama en 
snöboll

Klappa  
hunden  
utanför  

Handels- 
boden

Ta kort på 
dig i foto- 

planket vid 
cafétorget. 
Dela med  

#juliwadköping

Klappa 
julbocken på 
huvudgatan

Säg ”God Jul” 
till någon

Sjung en sång 
för Zilver- 

Zmen

Lyssna på en 
tupp som gal

Upplev Wadköping genom att spela vårt julbingo!  
Hur många kryss får du?
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