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Fira jul på Stjärnholm!
Vi är glada att kunna hälsa dig välkommen till några dagars vistelse på Stiftsgården 
Stjärnholm tillsammans med andra gäster och vänner under juldagarna.

Vi välkomnar gäster i alla åldrar och vi ser gärna att det blir en vistelse både för barn, 
ungdomar och vuxna. Julfirandet på Stjärnholm är en hotellvistelse över juldagarna 
med programpunkter, gudstjänster och gemenskap. Sedan ett par år tillbaka gör vi 
julfirandet ihop med våra kollegor på Vårdnäs stiftsgård så vi hoppas också på gäster 
från det väderstrecket.

Julfirandet börjar på julafton och slutar på annandag jul, 24-26 december, men 
det finns möjlighet att lägga till ankomst redan från da’n före doppareda’n, den 
23 december.

Den goda julmaten och julens gudstjänster är viktiga beståndsdelar i julgemenskapen. 
Förutom detta har vi lagt in programpunkter under dagarna som du har möjlighet att 
delta i. Möjlighet finns förstås till promenader och frisk luft och om du vill sätter vi 
igång bastun.

Alla får en julklapp på julaftonen. Du behöver inte tänka på det själv.

Med all god julmat, julens gudstjänster och ett julpyntat Stjärnholm hoppas vi få fina 
dagar hos oss i jultid. Välkommen till julfirande på Stjärnholm!

   Anders Burman        Jonas Ridderström
      Stjärnholms stiftsgård                Vårdnäs stiftsgård



Program
Måltider som lunch och middag serveras i matsalen en trappa 
ner i slottet. Kaffe serveras i salongerna om inget annat anges. 
I salongerna finns pyssel och spel alltid tillgängligt.

23 december
Incheckning från kl 16.00, för de som valt att komma dagen 
innan julfirandet. Kvällsmat kl 18.00.

JULAFTON – 24 december
08.00 Frukost, för de som anlänt den 23/12.
10.00 Incheckning.
10.30 Välkomsthälsning och presentation i salongerna. Kaffe.
12.00 Samling kring julkrubban i Livets kapell.
12.45 Stjärnholms julbord.
15.00 ”Kalle Anka och hans vänner” visas i salongerna. 
             Glögg och godisbord.
17.00 Julbön i Livets kapell.
18.00 Julgröt, skinksmörgås och sill.
19.00 Gemenskap i salongerna med julklappsutdelning.

JULDAGEN – 25 december
06.30 Kaffe och lussekatt i foajén innan julottan.
07.00 Julotta i Livets kapell.
08.00 Frukost.
10.00 Möjlighet till gemensam promenad. Samling i foajén.
    Efter promenaden serveras kaffe i salongerna.
13.00 Juldagslunch.
14.30 Vi sjunger julens sånger i salongerna. Kaffe.
18.00 Juldagsmiddag.
19.30 Frågesport i salongerna. Kvällsfika.

ANNANDAG JUL – 26 december
08.00 Frukost.
11.00 Gudstjänst i Livets kapell.
12.00 Lunch och hemresa.




