
Välkommen till

FYSINGEDAGEN

www.fysingenrunt.se

Bra parkeringsmöjligheter finns!
Beachflaggor som visar var respektive aktivitet är belägen finns på Stockholms-, Almunge- och Skånelavägen.

Vissa förändringar kan ske i programmet, hemsidan uppdateras löpande.
Mer information finner du på www.fysingenrunt.se

Söndag 16 september 2018 kl. 10.00–16.00
GAMLA APOTEKET
TRÄDGÅRDSFEST
– Försäljning av honung, bär, sylt, saft, tovat, hantverk 
   och kläder i Linne.
– Köttlådebeställning av närproducerat nöt & lammkött
– Kom med ditt veteranfordon och träffa andra entusiaster
– Tändkulemotorerna står och puttrar

PICCHUS CAFÉ
Det serveras rykande varma kolbullar med lingonsylt, falukorvsmackor, 
hemkokt soppa, öl, vin & läsk. Kaffe med smarriga kakor.

UTSTÄLLNING
Gyöngyi Bödy Eklund ställer ut sina verk

LENAS KERAMIK
Prova på att dreja. Försäljning av hantverk, keramik, silversmycken, textil, 
tovat och måleri 

SMIDESVERKSTAD med försäljning

MOBILT MUSTERI
Ingrid Maries Musteri erbjuder dig att musta din egen frukt på
plats. Mer info och tidsbokning på www.mobilamusteriet.se

CYKELFRÄMJANDET arrangerar tur runt Fysingen med start 11.00

WIK EVENT & KONFERENS 
SERVERING 
Matservering och fika i en spännande miljö.
Goda Nöt/Kyckling/Vegoburgare med tillägg: Pommes & dipsås. 
AKTIVITETER 
För hela familjen tex. kasta hästsko, mjölka kossa, asfaltscurling 
Kostnadsfritt.
Provkör pansarvagn (10 minuters körtid inkl instruktionstid) 850:-
(antal tider är begränsat, åldersgräns 16 år) 
Gokart 100:-/person, 2 varv (längdgräns 150 cm)

THE NUT HOUSE 
SERVERING & BUTIK
Varm och kall mat. Smörgåsar, hembakat och rykande färskt kaffe.  
Vackra trädgård & heminrednings detaljer. Egenodlade perenner.
”CLASSIC CAR MEETING”
13.00-15.00 Säsongsavslutning för våra entusiastbilträffar.
Egen parkering för klenoderna. Alla entusiastfordon är välkomna,
bilar, motorcyklar och mopeder. 
Snacka, sparka däck och beskåda vackra klenoder
UTSTÄLLNINGAR
Galleriet: Leif Ahrle ställer ut sina belysta glasskulpturer
Cafét: Ulf Andersson ställer ut
Skulpturträdgården: 10 konstnärer visar sina verk

HAMMARBY KYRKA 
VISNING av kyrkan 13.00 & 15.00.
FIKA i Prästgården bakom Hammarby kyrka 13.00 - 15.00
WALKINGTUR 14.30 – 16.00. Start från Hammarby kapell förbi Trefaldig-
hetskällan och ner till sjön Fysingen och tillbaka. 
Future Health Sweden (FHS) i samverkan med Gröna kilar bjuder in till 
promenad med meditation, shang mingrörelser, lätt funktionell träning. 
Gång i samtalstempo. Kostnadsfritt. 

ÖS-WE RING GOKARTSTADION 
GO-KART (Öppet till 18.00)
JUNIOR: Minimiålder 8 år och/eller 125 cm lång.
SENIOR: 15-årsgräns
Ej kostnadsfritt! www.gokartstadion.se
TRAMPBILAR för dom minsta 3 – 7 år
SERVERING
Hamburgare, korv, toast mm
Hjälp oss att TÖMMA GLASSBOXEN. 
Gratis glass till alla barn så långt det räcker. 

SKÅNELA & NORRSUNDA KYRKOR
GUDTJÄNST 15.00  Präst Lottie Vingstedt, musiker Anna Kudrina-Karlsson
MUSIKSTUND 13.00 & 14.00 (ca 20 min) 
Emmelina och Solbritt Gateman.
FIKA serveras i Skånela kyrka. Guide finns på plats hela dagen.
VISNING 14.00 & 15.00 av det renoverade Valstanäskoret i Norrsunda 
Kyrka. Kaffe och kaka serveras. 

SKÅNELAHOLMS SLOTT  
SLOTTSVISNING 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 med guide av det 
okända lantslottet från 1600-talet (fri entré). Extra visningar vid behov.
OBS! max 20 personer per visning
BARNVERKSTAD 
Barn i alla åldrar får utlopp för sin kreativitet.
HEMBYGDSGÅRD/MUSEUM 
Ligger mittemot Skånela Kyrka
PROVSMAKNING av nypressad äppelmust: 12.00–15.00 
SLOTTSBUTIK 
Försäljning av souvenirer, föremålskopior och litteratur med anknytning till 
slottet och samlingarna.
SLOTTSCAFÉ i Slottspaviljongens källare 
Enkla smörgåsar, kakor & tårtor. Vid bra väder erbjöds grillad korv och läsk

FÅGELSKÅDARNA finns vid STRÖMS GÅRD
FÅGELGUIDER finns på plats hela dagen. Ta gärna med egen kikare.
Promenera i reservatet, ta en picknick på Ströms Gårds altan.  
Ingen försäljning finns! 


