Skördefest
runt
sjön Östen
26- 27 september 2020
lördag 11.00 – 19.00
söndag 11.00 – 17.00
(* = andra öppet 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/
GPS: 58 574943, 14 005251

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

3. Parken Tidan - endast lördag*
Öppet 15.00 – 19.00.
Aktiviteter i parken som avslutas med spökspår.

4. Österbergs konditori * ☕
Öppet lördag 11.00 – 19.00 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

8. Kulturreservatet Vallby Sörgården * ☕
Öppet lördag och söndag 11.00 – 17.00.
Försäljning av hantverk, lokalproducerat, ekologisk potatis, honung,
mat från andra länder och annat matnyttigt. Sörgårdsutställning och
frågepromenad. Kaffe med hembakat och kokvagn med korv och
dricka.

Utställare, hantverk:
• Karin Bergsten – vackra ullplädar i egen design och fälltäcken
med fårskinn. www.pladnojan.se
• Marie-Louise Alfredsson – knypplade handledsvärmare,
bokmärken och annat fint pynt.
http://skaraborgsslojdarna.se/produktgalleri/textil/knypplat/
• Karin Bergqvist – linoljesåpa med olika dofter, borstar,
tjärsalva, tjärtvålar, linoljevax, läderbalsam
Tfn 0727-485555
www.hembygd.se/vallby
GPS: 58 32 24 34, 13 59 34 42

9. Gamla Centralföreningen, Tidan
Eskils museum med bland annat gamla lättviktare och oljekannor.
Tidanbygdens och Hobbyfotos lokal med Arnolds samlade
dokumentation.
Ingelas butik med garn, pyssel och presentartiklar.
Hantverkare på tredje våningen.
Tfn Ingela 0731-808 374, Eskil 0500-444550
www.gamlacentralforeningen.se
GPS 58.57067,14.002145

14. Källåsens Blomster och Trädgård i Horn * ☕ 🍴
Öppet lördag 11.00 – 19.00 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 även alla former av binderier och
arrangemang. Det finns också 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 – 19.00.
Söndag: 08.00 – 10.00 Start Enmilavandring.
11:00-15:00 Bakning av häll bröd
Gästutställare ”Med smak för öga och gom”:
Västergården Dillö - Gammaldags rökta och frysta köttdetaljer av
kravcertifierat naturbeteskött från köttdjur uppföda på enbart
grönfoder.
Matsagårdens Honung – Naturell och smaksatt honung.
Grimseruds Lamm – Charkuterier, lammskinn.
Ellinor Hallström – Ägg, grönsaker, oljor, marmelad, sylt, saft, gelé
m.m.
Peter Aronsson – Trähantverk egen design, tillverkning av bl. a.
holkar, skärbrädor.
Lena Andersson – Glaskonst av återbrukat fönsterglas,
silversmycken egen design.
Anita Karlsson – Hemmasydda alster bl. a. tygkassar och förkläden.
Atelje Hilda Matilda – betongalster i egen design.
Tfn: 073-424 52 41, 0500-44 12 48
GPS: 13 53’18”öster 58 30’ 51” norr

20. Rörs Bygdegårdsförening

☕🍴

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.
Märta Johansson – Hemvävda mattor m.m.

I övrigt finns nybakat lavabröd och färsk saltad gurka m.m. 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 N, 13 52 07E

21. Of Earth, Skalkarike Ängstorp 1
Katri Shaller – keramik skulptur, rakubrända alster, trädgårdskonst
och bruksföremål med natur som inspiration.
Egentillverkade örtprodukter, äppelglögg. Lerhörna för barn.
Tfn: 0768- 00 21 13
Instagram: @katrishaller
Facebook: Of Earth
GPS: 58.575667, 13.908738

24. Sveneby gamla skola
Stanna till och upplev känslan av hur skolan var förr i världen och njut
av naturen i Sveneby.
Försäljning av ägg, honung, bröd m.m.
Byalaget säljer korv med bröd och kaffe med kaka.
Gästutställare:
Anna-Karin Gustavsson – Akrylmålning. Målar blommor, djur och
lite abstrakt däremellan.
Anki Hägg – betongprydnader.
Angelica och Detief Mikaels – Träslöjd och marmelader.
Tfn 070 241 29 74
GPS: 58°36'26.9"N 13°58'46.3"E

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, kycklingar häst och kor.

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* ☕ 🍴
Öppet lördag och söndag 11.00 – 16.00.
Jeanette Allansson – Hemprodukter i textil.
Arnes gårdsbutik är fylld med lokala produkter, presenter samt annat
smått och gott.
På andra våning serverar vi kaffe och matvåffla med en röra av
höstens smaker, 65 kr. Kaffe och dessertvåffla 45 kr.
www.klavasten.se
GPS: 58 459339, 13 986089

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

Välkomna att besöka oss på
Konst- och kulturdagarna
Kristi himmelsfärdshelgen 2021
Föreningen Fågelsjö i kulturbygd

MED ANLEDNING AV COVID-19
GÄLLER I NULÄGET FÖLJANDE FÖR SKÖRDEFESTEN 2020:
Utställningsplatserna har anpassat sin verksamhet efter rådande omständigheter.
Vi uppmanar Dig därför att hålla dig uppdaterad med varje
arrangör/utställningsplats om vad som gäller, genom att inhämta information
från utställaren via deras hemsida eller facebook innan besöket.
Det är viktigt att alla tar ansvar och inte bidrar till ökad smittspridning.
Följ Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets råd.

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