
 

 
 
 

Skördefest 

runt  

sjön Östen 
 

29-30 september 2018 

lördag 11.00 – 21.00  

söndag 11.00 – 17.00 

(* = andra tider) 

 
 

Föreningen Fågelsjö i kulturbygd 



1. ICA Nära Tidan * 
Öppet alla dagar 8.00-20.00. 

Den moderna butiken på landet. Vi erbjuder sallader, fyllda baguetter och 

smörgåsar. Kaffe och bulle 10 kr. Nybakat bröd varje dag. 

Tfn: 0500-47 00 40, facebook.com/icanaratidan/ 

3. Böckernas Hus 
Ett antikvariat utöver det vanliga. 

Tfn: 0500-47 00 52 

Parken Tidan - endast lördag * 
Försäljning, musikunderhållning, äventyrshoppborg, ridning på islandshästar, 

Albin Granats minnesutdelning, Valby Sörgårdens kulturreservat, grillning. 

Tipspromenad start 11.00 – 13.00. Spökspår 20.00.  

Filadelfia serverar soppa 17.00- 21.00. 

4. Österbergs konditori * 
Öppet lördag 11.00 - 21.00, söndag 11.00 - 16.00. Välkommen till ett 

traditionellt konditori med eget bageri. Vi erbjuder fika och goda mackor. 

Tfn: 0500-47 00 47 

5. Götlunda församlingshem 
Birgitta Patzschke Akvarell 

Elly Karlsson Akryl och akvarell 

Yaneruza da Silva Luffarkonst i ståltråd 

6. Läderverkstan och Bennys Trädgårds-Järnväg 
Här kan man beskåda en av Sveriges största privata Trädgårds-Järnvägar i 

skala 1:22,5 under uppbyggnad i ett alplandskap med höga berg och djupa 

dalar, samt grönskande natur med porlande vatten. Under lördagskvällen blir 

det en extra upplevelse med belysning i vagnar, hus och gatlyktor, och en 

mängd övrig trädgårdsbelysning som lyser upp broar, vattenfall mm. 

Entré till järnvägen 30 kronor. 

I verkstan kan man köpa hantverksmässigt tillverkade produkter såsom 

trätofflor/sandaler, handskar i älgskinn, väskor i olika modeller, bälten m.m. 

Tfn: 070-575 95 39, 073-036 21 81 



7. Lilla Kuriosa Boden i Götlunda 
Antikt, kuriosa och loppis. 

Tfn: 0722-28 38 57 

9. Götlunda bygdegård * 
Lördag 21.00-00.00. Ett riktigt bygdegårdskalas med styrdans. Försäljning 

av kaffe, smörgås och korv med bröd samt dryck.  

Entré 100 kr, ingen föranmälan. 

Tfn: 073 078 47 85 

14. Källåsens Blomster och Trädgård i Horn * 
Gårdsbutik med lite av varje som hör hemmet till såsom krukväxter 

vanliga/ovanliga, uteblommor till höstkrukan, krukor, tillbehör och annat smått 

och gott. Utför även alla former av binderier och arrangemang, finns även en 

del i presentväg och litografier/ kort gjorda av Ing-Marie Sönne. 

Under skördefestdagarna har vi även försäljning av lokalproducerade varor i 

butiken såsom kalvdans, ostkaka, tomatdressing, rökt fläsk och charkuterier. 

Dagtid Servering med hembakat. Bakning av hällbröd 11.00-15.00 

Veterantraktorer 

Lördag: Belyst trädgård, marschaller.  

Servering av grillat 17.00 – 20.00 

Söndag: 08.00 – 10.00 Start Enmilavandring 

Gästutställare:  

Med smak för gom och öga 

Västergården Dillö – Gammaldags rökta och frysta köttdetaljer av 

kravcertifierat naturbeteskött från köttdjur uppfödda på enbart grönfoder. 

Matsagårdens Honung – Naturell och smaksatt honung. 

Västgöta Lamm – Lammkorvar, senap i olika smaker och lammskinn. 

Gusto Classico, Hjo – Italienska ostar, salami, olivolja och balsamico. 

Ellinor Hallström – Ingefärspäron, müsli, fröknäcke, kallpressad rapsolja, 

saft, sylt, cider, tomatprodukter, grönsaker.   

Även lokalproducerad mat i gårdsbutiken 

Annika Grinnevid – Hälsa, balans, hudvård och kryddor. 



Peter Aronsson – Trähantverk egen design/tillverkning av bl.a. holkar, 

skärbrädor. 

Barbro Karlén – stickade alster i naturmaterial och egentillverkad hemtextil. 

Lena Andersson – Glaskonst av återbrukat fönsterglas, silversmycken egen 

design. 

Tfn: 073-424 52 41, 0500-44 12 48, GPS kod: 13 53’18”öster 58 30’ 51” norr 

16. Binnebergs Tingshus 
Konstutställning: Pellas Hansson måleri grafik. 

Konstpyssel för barn. Rotfruktssoppa och hembakat bröd. 

Tfn: 0734-21 42 71, www.binneberg.se 

17. Erikstorp Ulvåker 
Upplev en avkopplande stund på en levande lantgård hos Larssons i Erikstorp! 

Bekanta er med gårdens får, kor och hönor. 

Traktor och vagn kan du åka lördag 11.00- 14.00. 

Häst och vagn, och för de mindre barnen ponnyridning, söndag 11.00 – 14.00. 

Loppis 

Föreläsning med hälsocoachen Maria Larsson lördag och söndag 11.30-12.00 

och 14.00-14.30. Rätt fettsyrebalans - ett sätt att undvika livsstilssjukdomar 

Titta in i Magasinet och fika med kaffebröd från Kajsas bakverk eller smaka 

kokkorv med hembakade korvbröd och närodlade tillbehör. 

Allsång och underhållning av Systrarna Prytz m. fl. lördag 19.00 –  ca 20.15. 

Försäljning av:  

• Pajer bakade på gårdens ägg. 

• Potatis, honung, ägg, hö/halm till smådjur och annat av skörden från vårt 

köksland och trädgård.  

• Buketter och kransar gjorda av växter från omgivande natur. 

Trädgårdskonst mm.  

• Hälsokost 

Utställare: 

Maria Larsson - hälsocoachning för alla.  

Tfn 073-830 83 41, www.facebook.com/Magasinet-i-Erikstorp 

http://www.binneberg.se/
http://www.facebook.com/Magasinet-i-Erikstorp


20. Rörs Bygdegårdsförening * 
Öppet lördag 11.00-20.00, söndag 11.00-17.00. 

• Louis Lehmann Här hittar ni ett hav av 75 olika sorters egenodlade mat- 

och prydnadspumpor och majs.  

• Sigrid Kliche Egentillverkade havtornsprodukter lördag 11.00-16.00.  

• Sol-Britt Hedwall Goda honungsprodukter och fina vaxljus, salva och 

tomatmarmelad. 

• Ann-Marie Svensson Vacker halmslöjd. 

• Anita Aronsson Inlagda gurkor och sköna textilier. 

• Inger Persson Fina stickade barnkläder. 

I övrigt finns nybakade lavabröd och färsk saltad gurka mm.  

I serveringen finns hemlagad skördesoppa med hembakat bröd, kalvdans med 

sylt och grädde, äpplekaka med vaniljsås, kaffe. 

Du hittar oss mellan Binneberg och Tidavad.  

Tfn: 076-116 35 67, www.rorsbygdegard.se 

21. Larstorpet Binneberg 
Hantverksboden Larstorp. Utställning av vårt hantverk, hönstavlor, 

dekorationsmålad träslöjd mm. När skymningen faller kan du titta på våra 

dekorerade ljuslyktor som lyser upp hösten och vinterns mörker. 

Anders Pidder Pedersen Träslöjd. Lär dig mer om holkar. 

Vi tänder grillen 17.00 på lördag då du har möjlighet att grilla medhavd korv. 

Vi tar kort, swish och kontanter. 

Tfn 0500-44 13 30 

26. Öster Garden * 
Butik samt café öppet 11.00-17.00 båda dagarna. I butiken hittar ni inredning 

för hemmet. Här finns även hemsydda produkter till bebisar och barn från 

LovelyByCotton.  

Creative Meyner  Textila smycken av blandade tekniker, Dekorativa 

handmålade stenar och virkad konst. 

Jeanette Allanson Heminredning i textil. 

Facebook (Öster Garden), Instagram (@oster_garden) 

http://www.rorsbygdegard.se/


27. Häljatorps ägg & grönsaker i Frösve * 
Öppet lördag 11.00 – 18.00, söndag 11.00 -16.00. 

Gårdsförsäljning Ägg från frigående höns samt grönsaker av olika slag. 

Loppis öppen med leksaker, möbler m.m. 

Trädgårdscafé med hembakat bröd och fika. 

Visning av gårdens höns och kycklingar. 

https://www.facebook.com/haljatorp/ 

https://www.instagram.com/haljatorpsaggochgronsaker/ 

28. ICA Blomman i Stöpen * 
Öppet lördag 09.00-20.00, söndag 10.00 -20.00.  

• Handla hos din Ica Nära butik och beställ våra fina köttlådor med svenskt 

kött till bra priser. 

• Ska du ha fest? Vi har goda smörgåstårtor och uppläggningsfat med kött 

eller fisk och frukter. 

• Besök vår fina fruktdisk – nu med mer EKO-producerat. 

• Färdiga baguetter med olika fyllningar. 

• Behöver du kontanter? Vi har ICA uttagsautomat. 

Tfn: 0500–46 16 50 

29. Rosenlunds Handelsträdgård * 
Öppet lördag 10.00 – 18.00 och söndag 11.00 – 17.00. 

Rosenlunds Trädgård är en anrik handelsträdgård i rofylld miljö, belägen i 

vackra Skaraborg ca 8km norr om Skövde, på natursköna berget Billingens 

östsluttning. Hos oss finner Du ett noga utvalt sortiment av buskar och träd. Ett 

av växthusen är inredd som butik. Här finner Du tillbehör såsom krukor, 

dekorsten och spaljéer mm. Utbudet varierar beroende på säsong. Ett 

presentkort att handla för här brukar vara uppskattat. 

Vår önskan är att kunna erbjuda Dig som kund närproducerade, prisvärda 

växter av bra kvalité, i en vacker och trivsam miljö. 

30 % rabatt på fruktträd och bärbuskar. 

http://rosenlundstradgard.com 

https://www.facebook.com/haljatorp/
https://www.instagram.com/haljatorpsaggochgronsaker/


30. Vads kyrka * 
Musikgudstjänst i Vads kyrka lördag 19.00. Det är vokalgruppen som 

sjunger. Gruppen består av Beatrice Fenelius, Petronella Petersson, Sofia 

Angel och Marie Holgersson. 

Friluftsgudstjänst vid Scoutstugan i Tidan söndag 18.00 med kyrkkaffe runt 

lägerbålet. 

www.norrabillingspastorat.se 

 

 

 

 
 

Välkommen att besöka oss på 

Konst- och kulturdagarna  

Kristi himmelsfärdshelgen 2019 

 

Föreningen Fågelsjö i kulturbygd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullständigt program finns på www.nextskovde.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nextskovde.se/
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