1 oktober - Skördefest & lunch
-

på närproducerade råvaror

Vi träffas för att se vad bygden har att erbjuda efter höstens
skörd! Ta gärna med din korg och fyll med färska varor.
Skördefesten erbjuder rotfrukter, grönsaker, ägg,
hemmagjord sylt, bröd och honung m.m.
Försäljningen startar kl .10
Kl. 11-14 Servering av lunch och kaffe & kaka.
Veteranplöjning kommer att ske mittemot Equmeniakyrkan & om vädret tillåter
flyguppvisning av Motala Modellflygklubb.

Skeppsås
Hembygdsförening

Vill du hjälpa till eller har skördealster att skänka eller sälja?
Hör av dig till Josefine eller Bodil.
Hedborg.josefine@gmail.com / bodilpaulsson@telia.com

Stickcafé i Skeppsåsgården
Start söndagen den 17 september kl. 18,
därefter varannan söndag
Man behöver inte sticka, utan ta med dig något pyssel/handarbete eller kom
bara för att fika!

Programblad
Höst/Vinter 2017

För mer information ring Åsis Johansson 0768-05 36 33

I samarbete med Skeppsås utvecklingsgrupp.

Frukost lördagen 28 oktober
– Hönshållning i liten skala
Inger Lundqvist från Svenska Lanthönsklubben kommer och
berättar om hönshållning o olika lantraser.
” Vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt”

Frukost serveras från 8.30. Föreläsning start 9.30.
Kostnad 40 kr/person.
För mer information o anmälan ring/sms Angelica Rudolf 0723-20 16 90 eller maila:
angelika.rudolf61@gmail.com

Skeppsås utvecklingsgrupp

Skeppsås Hembygdsförening

Program

Hejsan!
Här kommer höstprogrammet för Skeppsås Hembygdsförening.
Kom och möt bybor från Skeppsås med omnejd. Missa inte vår
härliga skördefest med chans att handla riktigt närodlade rotfrukter
& grönsaker och hemmagjord sylt, honung, nybakat bröd m.m.
Eller varför inte en frukost och samtidigt lyssna till hur man drar
igång med höns i liten skala.
Skeppsås Hembygdsförening försöker hitta vad som intresserar dig
och hittar på aktiviteter för att göra bygden levande. Ung som
gammal, varmt välkommen att vara med oss! Vi är tacksamma för
idéer och uppslag, tveka inte utan kontakta gärna oss i styrelsen.
Medlemsavgiften är 100 kr per/person över 18 år. Medlemsavgiften
till Skeppsås Hembygdsförening kan inbetalas på bankgiro 58689886.

Självklart är man varmt välkommen att medverka på våra
aktiviteter även utan medlemskap!

1 Oktober

Lunchservering kl. 11-14
En festlig dag med skördealster från trakten,
veteranplöjning och visning från
Motala modellflygklubb!

28 Oktober Frukost
- Tema: Hönshållning i liten skala
Frukost från 8.30, föreläsning 9.30.
Kostnad 40:-/person. OSA 24/10 till:
Angelica Rudolf 0723-20 16 90 eller
angelika.rudolf61@gmail.com

26 November Julbord med underhållning kl. 13
31 December Nyårsfirande i Skeppsås
Mer information om julbord och nyårsfirande
kommer i nästa utskick.

Styrelsen 2017
Bodil Paulsson ordförande
0703-62 00 71
Josefine Hedborg kassör
0736-95 06 02
Anders Heljelid
0761-42 97 42
Åsis Johansson
0768-05 36 33
Sofie Landelius
0705-69 37 69
Angelica Rudolf
0723-20 16 90
Mail: skeppsas.hembygdsforening@bypasset.se

Skördefest kl. 10-16

Övrigt som händer i Skeppsåsgården:
Sopplunch

Sista torsdagen i varje månad kl. 12-14
28/9, 26/10, 30/11. Anordnas av Svenska kyrkan.

Stickcafé

Varannan söndag kl. 18 (Start 17/9)
Se mer info i bladet.

Barnsång
Kika gärna för program och händelser på bypasset.se och på Facebook!
Lokalen i Skeppsåsgården hyrs gärna ut, hör av er till någon i styrelsen.

Fredagar kl. 9.30-11.30 (Start 1/9)
0-6 år. Pyssel, sång och fika.
Anordnas av Svenska kyrkan.

