Välkommen till

FYSINGEDAGEN
Söndag 11 september kl. 10.00 - 16:00

Söndag 11 september kl. 10.00 - 16:00
VÄSBY MOTOCROSSKLUBB

GAMLA APOTEKET
TRÄDGÅRDSFEST
Försäljning av honung, bär, sylt, saft, hantverk.
Grävelsta Gårdsbutik har försäljning av lammskinn,
gosedjur, garn, örter mm. Kom med ditt
veteranfordon och träffa andra entusiaster.

SERVERING: Försäljning av korv, toast, kaffe m.m.
10.00 – 14.00 Kan du se förare ute på banan. Besök
den anrika banan där proffsen kört.
Låt de minsta provsitta en motocross. Träffa
representanter från klubben.

UTSTÄLLNING
Konstnär.

ÅHOLMENS BADPLATS

PICCHUS CAFÉ
Det serveras rykande varma kolbullar med
lingonsylt. Varm och kall mat, öl, vin, cider & läsk.
Kaffe och hembakade bakverk. Försäljning till din
picknickkorg
LENAS KERAMIK
Försäljning av hantverk, keramik, smycken, textil,
tovat och måleri.
SMIDESVERKSTAD med försäljning.

SKÅNELAHOLMS SLOTT
ÖPPET 11.00 – 16.00
SLOTTET: Visningar 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.
50 kr entré. Barn/ungdom 0–18 år gratis.
Biljetter kan förbokas på 0706-64 14 75 (slottsbutik)
eller lösas på plats.
BARNVERKSTAD: Hemslöjdsaktiviteter för barn i
alla åldrar. Även målning vid staffli kan barn prova
på. Fri entré.
SLOTTSBUTIK: Extrapriser på souvenirer,
föremålskopior och litteratur med anknytning till
slottet och samlingarna.
HEMBYGDSGÅRDEN: Visningar, drop-in.

GOKARTSTADION
ÖS-WE RING
GO-KART (Öppet till 19.00)
Junior: 7-13 Minst 122 cm
Senior: Från 14 år
Ej kostnadsfritt!
www.gokartstadion.se
KidRacer: 0-6 år Gratis!
Servering
Hamburgare, korv, toast mm.
Det bjuds på GLASS så långt det räcker!

ÅHOLMEN Rosersberg – Fågelskådarna &
Naturgruppen.
VATTENBUFFLAR – HIGLAND CUTTLE
Titta på Vattenbufflarna deras ungar och Highlands
Cuttleskorna. Representant från Naturgruppen finns
på plats vid Åholmens parkering 11.00 för promenad
på den vackra trädspången mot bufflarna och berättar
där om djuren och deras historia.
FÅGLAR
Fågelskådare med kikarstativ finns i Fågeltornet och är
där för dig som vill se det unika fågellivet vid Fysingen.
Ta gärna med egen kikare. Besökare hänvisas till
P-platsen vid Åholmen. Där finns även det utedass
som tidigare stod vid Ströms gård. P-platsen vid
Ströms gård är avstängd. Ingen försäljning finns!

SKÅNELA KYRKA
ÖPPET 11.00 – 16.00
Skånelabor finns på plats och berättar om kyrkan.
GUDTJÄNST 11.00 Hanne Stichel, präst Norrsunda
församling.
ORGELKONSERT 13.00 & 15.00 (ca 20 min) Organist
Anna Kudrina-Karlsson spelar pampig engelsk och
holländsk orgelmusik av Alfred Hollins och Jan
Pieterszoon Sweelinck.

KULTURHISTORISK VANDRING RUNT SKÅNELA
14.00 – 15.00
Magnus Cedergren leder dig till en del av kulturarvet.
Promenaden utgår från hembygdsgårdens tomt mitt
över gatan från Skånela Kyrka. Kostnad: 100 kr
ungdom upp till 17 år fritt. Ingen föranmälan.

THE NUT HOUSE
SERVERING & BUTIK
Lunch, smörgåsar, hembakat och rykande färskt
kaffe. Vackra trädgård & heminrednings detaljer.
”CLASSIC CAR MEETING”
13.00 – 15.00 Entusiastbilträff.
Egen parkering för klenoderna. Alla entusiastfordon
är välkomna, bilar, motorcyklar och mopeder. Snacka,
sparka däck och beskåda vackra klenoder.
UTSTÄLLNING I KÄLLAREN
Alexandra Skoogh jobbar både i akryl och mixed
media. Det som kännetecknar hennes målningar är
mjuka övergångar och motiv som går att drömma sig
bort i. Alexandra målar även ansiktslösa varelser som
hon kallar för "The Faceless", dessa varelser har inga
ansiktsuttryck men förmedlar ändå oerhört mycket
känslor.

HAMMARBY KYRKA
KYRKVISNING & ORGELVISNING
14.00 Guidad tur av Hammarby kyrka.
FIKA 13.30 – 15.30
FHS bjuder på näringsrik och alternativ fika vid
kapellet.
TREFALDIGHETSKÄLLAN
I närheten av Hammarby kyrka ligger en klar källa,
som rinner mot norr. Denna källa har i århundraden
använts som en helig källa, då den ansågs ha
helande krafter.
WALKINGTUR - Future Health Sweden (FHS)
12.00 – 13.30
Start från Hammarby kapell förbi Trefaldighetskällan
och ner till sjön Fysingen och tillbaka. Enklare
energirörelser, lätt funktionell träning och
balansövningar. Gång i samtalstempo. Kostnadsfritt.
Anmäl er gärna på sms 070-755 54 36 till Eva.

Välkommen!

fysingenrunt.se

