Skördefest
runt
sjön Östen
28- 29 september 2019
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.
facebook.com/icanaratidan/
Tfn: 0500-47 00 40
GPS: 58 574943, 14 005251

3. Böckernas Hus
Ett antikvariat utöver det vanliga.
Tfn: 0500-47 00 52
GPS: 58 571453, 14 006109

4. Österbergs konditori *

☕

Öppet lördag 11.00 - 21.00 och söndag 11.00 - 16.00.
Ett traditionellt konditori med eget bageri sedan 1955. Vi erbjuder fika och
goda mackor.
Tfn: 0500-47 00 47
GPS: 58 569215, 14 004908

6. Läderverkstan och Bennys Trädgårds-Järnväg
Här kan man beskåda en av Sveriges största privata Trädgårds-Järnväg 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
GPS: 58 561806, 14 008684

8. Kulturreservatet Vallby Sörgården *

☕

Lördag 11.00 -17.00
Utställning om gården, försäljning av kärvar, honung, grönsaker mm. Vi mal
mjöl med handkvarn. Servering med fika och hembakt.
Tfn 0727-485555
www.vallby.org
GPS: 58 32 24 34, 13 59 34 42

14. Källåsens Blomster och Trädgård i Horn *

☕🍴

Öppet lördag 11.00-21.00 och söndag 10.00-17.00.
Gårdsbutik med lite av varje som hör hemmet till såsom krukväxter
vanliga/ovanliga, uteblommor till höstkrukan, krukor, tillbehör och annat smått
och gott. Utför också alla former av binderier och arrangemang och det 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.

Veterantraktorer
Lördag: Belyst trädgård, marschaller.
Servering av grillat 17.00-20.00
Söndag: Start Enmilavandring 8.00- 10.00
Bakning av hällbröd
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
Ellinor Hallström – närproducerade grönsaker, olja, marmelad, ägg, korv av
nötkött.
Christina Gustafsson – egengjutna och handmålade betongalster.
Annika Grinnevid – produkter med fokus på hälsan, ett liv i balans.

Peter Aronsson – Trähantverk egen design/tillverkning av bland annat holkar
och skärbrädor.
Barbro Karlén – stickade alster i naturmaterial och egentillverkad hemtextil.
Lena Andersson – Glaskonst av återbrukat fönsterglas, silversmycken av egen
design.
Utby Design/Maj Kroon - genuina och färgglada kuddar i vadmal med
egendesignade broderier.
Tfn: 073-424 52 41, 0500-44 12 48
GPS: 13 53’18”öster 58 30’ 51” norr

16. Binnebergs Tingshus *

☕🍴

Lördag 11.00 -18.00 och söndag 11.00 – 17.00
Konstutställning: Måleri av Eva Ström Svensson och Jan-Erik Svensson
Kaffeservering
Lunchservering med vår omtyckta rotfruktssoppa och hembakat bröd.
Tfn: 0734 21 42 71
www.binneberg.se
GPS: 58 520843, 13 865261

17. Erikstorp 2, Ulvåker

☕🍴

Erikstorp är en levande bondgård där du kan bekanta dig med får, höns,
kycklingar och ett par kossor med sällskap.
Försäljning av årets skörd från gården, allt i mån av tillgång:
Potatis, honung, bönor, morötter, purjolök, matpumor och prydnadspumpor,
hö/halm i småbalar och påsar till smådjur, ägg m.m.
Försäljning av
•
•
•
•
•
•

Pajer bakade på gårdens ägg och på frukt/bär från omgivande
natur/trädgård
”Hjärnsmarta ärtsaker för fokus och vila”
Mjölksyrade grönsaker
Saft, sylt, marmelad
Tovade sittdynor
Skalbaggar och spindlar gjorda med luffarslöjdsteknik

I Magasinet:
Båda dagarna kan du koppla av med fika och korv med hembakat korvbröd.
Lunch serveras mellan 12.00 – 14.00. På menyn: Kokkorv och hemlagat
potatismos med tillbehör.
Lördag
18.30 – ca 20.30 (inklusive paus) Musikquiz och Allsång med Systrarna
Prytz med fl. Priser utlovas.
Söndag
11.00 – 14.00 kan du uppleva åktur med häst och vagn, och de mindre barnen
kan rida på ponny. Allt detta för en billig penning.
12.00 Susann Lindelöf: Föredrag om baljväxter/ärtväxter som smart mat både
för hälsan och miljön. Du kommer att få med dig praktiska tips på genvägar till
mer baljväxter i din vardagsmat. Susann kommer också att visa och berätta om
sina ”HjärnSmarta Ärtsaker” som hon har tagit fram som hjälp både för fokus
och vila utifrån kunskaper om hur hjärnan fungerar.
Tfn: 073 830 83 41
GPS: 58.483 , 13.923
https://www.facebook.com/Magasinet-i-Erikstorp-149655788931811/

20. Rörs Bygdegårdsförening *

☕🍴

Öppet lördag 11.00-20.00 och 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.
Inger Persson – Fina stickade barnkläder.
Hans Andersson – Närodlad potatis och egna fårskinn
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 1163567
www.rorsbygdegard.se
GPS: 58 32 36, 13 52 07

27. Häljatorps ägg & grönsaker i Frösve *

☕

Öppet lördag och söndag 10.00 – 15.00.
Grönsaker, ägg och trädgårdscafé.
•
•
•

Försäljning på gården med ägg från frigående höns.
Fika med hembakat.
Visning av gårdens höns och kycklingar.

Vi bjuder alla nya och gamla REKO-medlemmar på kaffe!
https://www.facebook.com/haljatorp/
https://www.instagram.com/haljatorpsaggochgronsaker/
GPS: 58,49999 , 13,8958

28. ICA Blomman i Stöpen *
Öppet lördag 09.00-20.00 och 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
GPS: 58 475635, 13 864403

29. Pensionat Klåvasten

☕🍴

Höstmarknad
Jeanette Allansson – Hemprodukter i textil.
Fika och severing av soppa
www.klavasten.se
GPS: 58 459339, 13 986089

30. Vads församling *
Musikgudstjänst i Vads kyrka lördag klockan 19.00.
Friluftsgudstjänst vid Scoutstugan Tallgården söndag klockan 18.00.
Kyrkkaffe och korvgrillning runt lägerbålet.
www.svenskakyrkan.se/norrabilling

Välkomna att besöka oss på
Konst- och kulturdagarna
Kristi himmelsfärdshelgen 2020
Föreningen Fågelsjö i kulturbygd

Fullständigt program finns på www.nextskovde.se och www.lokalhelhet.se,
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