
Luciafirande på Stall Balans 
Välkommen att vara med i Stall Balans Luciafirande den 

9 december, kl 13.00 med: 
  

• Luciatåg till häst & ponny   
• Julkadrilj till julig musik 
• Ponnyridning på ridbanan  
• Julfestligheter i Bagarstugan i Ekobyn, Björsbyn 
• Fotografering  
• …och andra trevligheter 

                               (Program kommer att anslås senare) 
 
Nu är det i alla fall hög tid att vi träffas och planerar/övar för årets Luciafirande! Vår första 
samling blir på lördag den 24 november, kl 12.00 i Stugan på Stall Balans. Då övar vi våra jul- och 
luciasånger och tränar på julkadriljprogammet (avsutten träning – ej med häst/ponny). 
 
Lördag den 1 december, kl 12.00 samling i Stugan på Stall Balans. Vi övar våra sånger och har 
generalrepetition till häst och ponny. Vi julpyntar i stallet och gör det riktigt juligt och fint hos 
alla hästar & ponnyer. Var och en tar med eget julpynt. Vi går tillsammans till skogen och hämtar 
granris. Ta gärna med matsäck, för dagens program är ju innehållsrikt! 
 
Tips: I luciatåget brukar vi har många olika figurer; allt från många söta lucior och tärnor, till 
någon tomte & kanske pepparkaksgumma… Att vara med är gratis! 
 
I julkadriljen har vi bara tomtar och för att vara med MÅSTE man kunna rida hästen i alla 
gångarter och man måste också vara med vid båda övningstillfällena. Att vara med är gratis! 
 
Visst vill Du vara med!!! Anmäl Dig till Lisa på e-post lisa@stallbalans.se eller lämna en lapp i 
brevlådan i stallet. När Du anmäler Dig vill vi att Du skriver: 
 

- Ditt namn och telefonnummer (hem och/eller mobil) 
-  Din e-postadress  
- Och så kan Du önska vilken ponny/häst som Du vill rida. Om många önskar samma 

häst/ponny lottar vi. Och blir det jättemånga som vill vara med, så kan man få dela 
häst/ponny 

Din anmälan vill vi ha SENAST den 18 november. 
Har Du frågor eller funderingar? Prata med Anna-Karin (070-604 80 50),  
Carina V (070-627 06 68) eller Lisa (070-377 29 51) 

mailto:lisa@stallbalans.se

