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Vänersborgsbostäder och Hjälpande händer
sprider extra ljus på Vänersborgs Ljusfestival
Målet är hundratals lyktor, ett härligt äventyr för barnen från Kastanjevägen och en extra ljuspunkt
för besökarna. Med ljuslyktor lyser barnen på Hjälpande Händer upp Jakobben på Ljusfestivalen i
Vänersborg.
Tid: Kl. 18 fredagen den 22 oktober.
Plats: Stora scenen, Vänersborgs Ljusfestival
–

Det blir 50 barn från Kastanjevägen som tänder en massa ljuslyktor på Jakobben fredagen den 22
oktober. Målet är hundratals ljuslyktor, som barnen har pysslat ihop av glasburkar under flera veckor.
Förutom att de får vara med och bidra till att lysa upp Ljusfestivalen, så kommer de att gå
ljuspromenaden i Skräckleparken, säger Anna Josephson, fritidsledare på integrationsklubben
Hjälpande Händer.

-

Vi på Vänersborgsbostäder vill locka både barn och föräldrar på Kastanjevägen in till Skräcklan under
Ljusfestivalen och har peppat barnen att göra dessa ljuslyktor. Vi har bokat en buss som skjutsar barn
och föräldrar in till festivalområdet och vi bjuder dem på biljetter in till ljuspromenaden, berättar Åsa E
Johansson, kommunikatör på Vänersborgsbostäder.

Ett 50-tal barn kommer att medverka vid scenen på Skräcklan kl. 18 på fredagen den 22 oktober. De tågar
sedan ut till Jakobben vid Vänerns vattenkant där de tänder varsin ljuslykta. Fler ljuslyktor kommer att finnas
att köpa för besökare som villa vara med och lysa upp höstkvällen. Besökaren väljer ut en ljuslykta, som
personalen för Ljusfestivalen tar med sig ut till Jakobben och tänder. 5 kr/ljuslykta går till verksamheten hos
Hjälpande Händer, resten går till VIF för att täcka kostnader för bodar/tält, personal och marknadsföring.
Hjälpande händer är en integrationsklubb på Torpaområdet. Verksamheten finansieras av
Vänersborgsbostäder och Vänersborgs kommun.
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vanersborgsbostader.se
Åsa E Johansson, kommunikatör, AB Vänersborgsbostäder
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