Välkommen till

FYSINGEDAGEN
Söndag 13 september 2020 kl. 10.00–16.00
GAMLA APOTEKET

STRÖMS GÅRD

SKÅNELA KYRKA

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

VATTENBUFFLAR OCH HIGHLAND CUTTLE
Titta på vattenbufflarna, deras ungar och Highland
Cuttle-kor. Representanter från Naturskog finns på
plats hela dagen och berättar om djuren och deras
historia.

Öppet 11.00 – 16.00
Skånelabor på plats som berättar om kyrkan.
Servering av kaffe och kaka.

UTSTÄLLNING Siri Öryd, akvarellkonstnär.
PICCHUS CAFÉ
Serverar rykande varma kolbullar med lingonsylt.
Servering av varm och kall mat samt öl, vin, cider
och läsk. Kaffe och hembakade bakverk.
Försäljning av picknickpaket.
LENAS KERAMIK
Med försäljning av hantverk, keramik, smycken,
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.
Köp med dig din picknick på Picchus Café.

FÅGELSKÅDNING
Fågelskådare med kikarstativ är där för dig som
vill se det unika fågellivet vid Fysingen. Ta gärna
med egen kikare.
Promenera i reservatet och ta en picknick på Ströms
Gård. Ingen försäljning finns!

ORGELKONSERT 13.00 och 15.00 (ca 20 min)
Organist Anna Kudrina-Karlsson bjuder på både
gammal och nyskriven musik från olika tidsperioder
med temat ”Höstens färger i ett kalejdoskop”.

SKÅNELAHOLMS SLOTT
THE NUT HOUSE
BUTIK OCH SERVERING
Lunch, smörgåsar, hembakat och rykande färskt
kaffe. Vacker trädgård och heminredningsdetaljer.
CLASSIC CAR MEETING (ENTUSIASTBILTRÄFF)
13.00-15.00 med egen parkering för klenoderna. Alla
entusiastfordon är välkomna. Bilar, motorcyklar och
mopeder. Snacka, sparka däck och beskåda vackra
fordon.
UTSTÄLLNING I KÄLLAREN
Jörgen Hammars - Träskulptur.

HAMMARBY KYRKA

GOKARTSTADION ÖS-WE RING

TREFALDIGHETSKÄLLAN
Besök den klara källan som rinner mot norr och i
närheten av Hammarby kyrka. Kyrkan som är stängd
på grund av annan aktivitet välkomnar er till denna
källa som i århundraden ansetts ha helande krafter.

GO-KART
Öppet till 19.00, ej kostnadsfritt.
Läs mer på www.gokartstadion.se

WALKINGTUR 13.30–15.00
Start från Hammarby kapell förbi Trefaldighetskällan
och ner till sjön Fysingen och tillbaka. Future Health
Sweden (FHS) bjuder in till promenad med enklare
energirörelser, lätt funktionell träning och balans
övningar. Gång i samtalstempo. Kostnadsfritt.
Anmälan gärna på sms 070-755 54 36 till Eva.

GUDTJÄNST 11.00
Med Måns Godée, präst Skepptuna församling.

Junior: Minst 122 cm
Senior: Från 14 år

SLOTTSVISNING
Sker varje timme 11.00–15.00.
Fri entré med extra visningar vid behov.
Guide av det okända lantslottet från 1600-talet.
Max 10 personer per visning.
För fribiljett ring 070-664 14 75 eller maila:
irina.romanenko@vitterhetsakademien.se.
Begränsat antal platser!
UTOMHUSKONSERT 13.30 (ca 30–45 min)
Folkvisor från Norden och slottet i bakgrunden.
Elin Therese Birkelund, sångerskan med kontraster
mellan skört och kraftfullt och med stor närvaro
skapar ett eget uttryck.
Biljett: 60 kr inkl. kaffe/te och bulle.
Endast 30 platser tillgängliga!
För bokning av biljett maila:
irina.romanenko@vittterhetsakademien.se
HEMSLÖJDSAKTIVITETER 10.00–15.00

TRAMPBILAR för dem minsta 3–7 år.

SLOTTSBUTIK 11.00–16.00
Souvenirer, föremålskopior och litteratur
med anknytning till slottet och samlingarna.

SERVERING
Bland annat hamburgare, korv och toast.

CAFÉ ING-MARIE 11.00–16.00
I slottsflygeln, butiken.

Gratis glass så långt lagret räcker!

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

www.fysingenrunt.se

