Loppemarked
annenhver helg
fra 12. juni
– påmelding til
Gerd på Løten
Nærstasjon

Lørdag 5. juni
Kl. 10:00 - 15:00
SALGSDAG

Kupp-tilbud | Billige planter på plantemarkedet | Unge talenter-show |
Utstilling på biblioteket | «Strand uten
vann» åpner

Lørdag 12. juni
KL. 11:00 - 14:00
HAGEDAG med loppis

Billige sommerplanter | Tips om hagestell | Damenes Aften-konsert på Nærstasjonen

Lørdag 19. juni
Kl. 11:00 - 14:00
LANDBRUKSDAG

Marked med kortreiste produkter | Matlaging | Ponnyridning, leketraktorkjøring
og kos med kopplam, kaniner og kalver




Oppdatert og utfyllende
info under
«arrangementer»
på Løten kommunes
FB-side

Lørdag 26. juni
Kl. 11:00 - 14:00
BARNAS DAG med loppis

Løten bakeri: Pynting av cup cakes,
fletting/farging av hår, skattejakt, konkurranser med premier og mange andre
morsomme aktiviteter | Rulleparken:
God stemning med musikk, skate-oppvisning og gratis is, boller og saft | Konsert
med Ådalsbruk musikkforening ved
Nærstasjonen

Lørdag 3. juli
Kl. 11:00 - 14:00
BEACHPARTY

DJ Morten Øverli Berglund snurrer sommer-plater ved stranda | Nyt kortreist
grillmat og forfriskende sommerdrikker |
Mikke og Minnie Mus deler ut gratis is til
barna

Arrangementene følger gjeldene retningslinjer for smittevern.
Husk å sprite hendene, aktiver smitte-appen, hold avstand og
bli hjemme om du har symptomer.

Lørdag 10. juli
Kl. 10:00 - 14:00
AKTIVITETSDAG med loppis

Gå eller løp «Rustad-runden» på idealtid
| Bakgårdstrening og barnedisco | Gåtur
for pensjonister med gratis kaffe og kanelsnurr etterpå | Evald-konsert

Lørdag 17. juli
Kl. 11:00 - 14:00
VETERANBILDAG

Se biler og tohjulinger rulle gjennom sentrum kl. 11 | Konkurranser med premier |
Swing og bugg utenfor Nærstasjonen

Lørdag 24. juli
Kl. 11:00-14:00
UNGDOMMENS DAG

Løtens elektronika-stjerne, Alexander
Odden, bedre kjent som Pegboard Nerds,
spiller fra scena i lekeparken kl. 13

Lørdag 31. juli
Kl. 11:00 - 14:00
BONDENS MARKED

Bondens marked selger kortreiste og
smakfulle matvarer av høy kvalitet |
Swing og bugg utenfor Nærstasjonen

