
 
 
 

Skördefest 

runt  

sjön Östen 
 

23-24 september 2017 

lördag 11.00 – 21.00  

söndag 11.00 – 17.00 

(* = andra tider) 

 
 

Föreningen Fågelsjö i kulturbygd 

 



 

2. Vandrarhemmet Berglunda * 

Försäljning av ägg och ekologiskt fågelfrö från den egna gården.  

Mumtaz Benjamin - en ung konstnär med spännande och färgstarka tavlor 

Hantverksmarknad 

Smaktallrik med smått och gott från när och fjärran, 40 kr/st. 

Öppet lördag och söndag 11.00 – 17.00 

Tfn: 070-859 59 43 

3. Böckernas Hus 

Ett antikvariat utöver det vanliga. 

Tfn: 0500-47 00 52 

Tidanparken endast lördag * 

Marknadsknallar, musikunderhållning, islandshästar ridning, hoppborgs-

äventyr, Albin Granats minnesutdelning, Valby Sörgårdens kulturreservat, 

grillning. Röda korset har öppet. 

Tipspromenad start 11.00 – 13.00 

Spökspår 20.00 

Filadelfia serverar soppa 17.00- 21.00 

4. Österbergs konditori * 

Välkommen till ett traditionellt konditori med eget bageri. Vi erbjuder fika och 

goda mackor. 

Öppet lördag 11.00- 21.00, söndag 11.00 -16.00. 

Tfn: 0500-47 00 47 



6. Läderverkstan och Bennys Trädgårds-Järnväg 

Här kan man beskåda en av Sveriges största privata trädgårdsjärnvägar 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. 

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 Kuriosaboden i Götlunda 

En bod full med saker från tider som flytt fram till nutid. Nostalgi och 

igenkänning. Loppis. 

Tfn: 072-228 38 57, 070-681 37 55 

14. Källåsens Blomster och Trädgård i Horn * 

Öppet lördag 11.00-21.00, 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. 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 så som kalvdans, ostkaka, tomatdressing, tacosås, 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 

kravcertiferat naturbeteskött från köttdjur uppfödda enbart på grönfoder. 

Matsagårdens Honung – Vanlig och smaksatt honung. 

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

Västgöta Lamm – Lammkorvar/senap i olika smaker. 

Ellinor Hallström – Grönsaker, olja, saft, sylt, inlagd gurka/päron, ägg. 

Även lokalproducerad mat i gårdsbutiken. 

 

Lottas Betong – Alster för hem och trädgård, egen design/tillverkning i olika 

material. 

Viktoria Johansson – Tovade vättar/ugglor, lammskinn från Klövsjöfår, 

loossenap. 

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

skärbrädor. 

Barbro Karlén – Stickade alster i naturmaterial och egentillverkad hemtextil. 

Åsa Järnberg – Dr. Melumads hudvårdsprodukter från döda havet med Aloe 

vera. 

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 

Monica Gallon 

Textila bilder och fria broderier motivmässigt om relationer, människor 

materialmässigt om strukturer. 

Rotfruktssoppa med bröd: 40 kr. Fika med hembakat. 

www.binneberg.se 

Tfn: 073-421 42 71 

http://www.binneberg.se/


17. Erikstorp Ulvåker 

Öppen Gård 

Bekanta er med gårdens får och höns. Här finns det möjlighet att åka häst och 

vagn och för de mindre barnen erbjuds det också ponnyridning. Allt detta 

mellan 11.00 – 14.00. Du kan även ta dig en tur med traktor och vagn. 

Under båda dagarna erbjuder Magasinet kaffe och dopp från Kajsas bakverk 

och enklare förtäring. Vad det blir beror på resultatet av årets skörd. 

På lördagskvällen 19.00 – 20.00 blir det allsång uppe på Magasinet. 

Försäljning av: 

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

köksland och trädgård. 

• Utsmyckning i betong för hem och trädgård, perenner, shoppingkassar, 

• Aloevera-produkter m.m. 

Kajsas bakverk Fjället Skövde; Försäljning av bröd och kakor mm 

Tfn: 073–830 83 41 

20. Rörs Bygdegårdsförening * 

• Här hittar ni ett hav av 75 olika sorters mat- och prydnadspumpor och 

majs som Louis Lehman har odlat. 

• Egentillverkade havtornsprodukter av Sigrid Kliche. 

• Goda honungsprodukter och fina vaxljus, salvia- och tomatmarmelad 

av Sol-Britt Hedwall. 

• Vacker halmslöjd av Ann-Marie Svensson. 

• Inlagda gurkor och sköna textiler av Anita Aronsson. 

• Fina Stickade barnkläder av Inger Persson 

I övrigt finns nybakade lavabröd och färsk saltad gurka m.m. 

I serveringen finns hemlagad skördesoppa med hembakat bröd, kalvdans 

med sylt och grädde, kaffe och äppelkaka med vaniljsås. 

Öppet lördag 11.00-20.00, söndag 11.00-17.00. 

Tfn: 0500-44 21 15 

www.rorsbygdegard.se 

http://www.rorsbygdegard.se/


21. Larstorpet Binneberg 

Hantverksboden Larstorp. Besök oss och titta på våra ljuslyktor som kan 

lysa upp hösten och vinterns mörker. Titta på levande höns och på tavlor. 

Vi tänder grillen klockan16.00 då du har möjlighet att grilla medhavd korv. 

Tfn 0500-44 13 30 

22. Logården Odensåker 

På Skördefesten har Odensåkers hembygdsförening utställning och försäljning 

av äppelmust (visar mustning i hydraulisk äppelpress), charkuterier, grönsaker, 

ullhantverk, honung, fågelholkar, hudkrämer och hembakat bröd m.m. 

Serveringen är öppen. 

Tfn: 0500-44 20 96 

www.hembygd.se/odensaker 

26. Öster Garden * 

”Öster Garden – Inredning för hem och trädgård” 

Öppet 11.00-17.00 lördag och söndag. I butiken hittar ni inredning för hem och 

trädgård. Här finns även hemsydda produkter till bebisar och barn från 

Lovelybycotton. Caféet erbjuder hembakat fika. 

Grimmevids allehanda 

Tillhandahåller finsnickeri, allt från sänggavlar till mjölkbord. 

Massage 

Hälsokost 

Vägledningssamtal 

Homestyling 

Marita Piela 

Djur och natur i akvarell och akryl. 

Majsans knäcke 

Säljer stenugnsbakat knäckebröd 

Jeanette Allanson 

Heminredning i textil 

www.ostergardeninredning.se 

Tfn 073-959 90 59 

http://www.hembygd.se/odensaker
http://www.ostergardeninredning.se/


27. Galleri Frösve 

I Galleri Frösve hittar du två utställare med olika manér och tekniker. Johan 

Gustavsson arbetar med akvarell där vardagliga ting och människor 

avporträtteras. Joakim Gustavsson skapar detaljrika tuschteckningar med 

surrealistiska och suggestiva motiv. 

Tfn 0730-88 68 80 

www.johangson.tumblr.com 

28. ICA Blomman i Stöpen * 

• 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. 

Öppet lördag 09.00-20.00, söndag 10.00 -20.00. 

Tfn: 0500–46 16 50 

30. Svenska kyrkan * 

Musikgudstjänst i Vads kyrka lördag klockan 19.00 

Friluftsgudstjänst vid Scoutstugan söndag klockan 18.00 med kyrkkaffe vid 

lägerbålet. 

www.svenskakyrkan.se/norrabilling 

 
 

Välkommen att besöka oss under 

Konst- och kulturdagarna  

Kristi himmelsfärdshelgen 2018 

 

Föreningen Fågelsjö i kulturbygd 

 

 

Fullständigt program finns på www.nextskovde.se 

http://www.johangson.tumblr.com/
http://www.nextskovde.se/
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