sö 27 augusti kl 12–17

musik • aktiviteter • servering • utställare

Församlingshemmet
Utställare och försäljning

Scouterna

Kyrkan Gospel
öppen övning

Asmundtorpsdag
och Skördegille

Ponnyridning 20 kr

Smedjan

Fotbollsmatch P15

Multiarenan turnering

Parkeringen Servering
Hoppborgen

Hembygdsgården
Aktiviteter och utställare

Välkomna till Asmundtorpsdagen och Skördegillet!
11.00 Mässa

12–17 Tipsrunda

Annarella Hagenfeldt, präst och Lars Ahlinder, musiker.

12.00 Kyrkklockorna ringer in Asmundtorpsdagen

Testa din kunskap, frågorna finns uppsatta på olika platser i byn.
Start och inlämning på Hembygdsgåden och församlingshemmet
senast kl 16.00. Vinnaren koras kl 16.45.

12–17 Hembygdsgården och Smedjan

12.45 Turnering på Multiarenan

Traditionsenligt skördegille med många olika aktiviteter för både
barn och vuxna. Många av bygdens hantverkare presenterar sig
med sina verk. Försäljning av närodlade blommor och grönsaker.
Du kan titta på veteranbilar och gamla traktorer.
Barnen har en egen hörna – ”Spikers korner”. Vi har hästar, lite
olika hönor och får i hagen. I fårhagen kommer några vallhundar
att visa hur man vallar fåren. Barnen bjuds på hemgjord glass.
Kaféet är öppet och serverar musik och hembakt till kaffet.
Smedjan på Möingevägen är öppen och ässjan tänd och järnen är
heta. Smederna visar hur man smider – upplev koloset och larmet
från hammaren!
Hela hembygdsgården med museum och utställning är öppen.
Man kan lära sig lite om kryddor eller bara strosa runt
i kryddträdgården.

För barn i åldern 8–13 åringar, ca 1 timme. OBS kom i tid!

13.30–17 Öppen Gospelövning

Kom med och sjung i gospelkören! Eller sätt dig ner och lyssna en stund.

14–15.30 Match P15

AIF/Billeberga GIF möter Lunds FF. Kom och heja fram vår killar!

14–16 Ponnyridning

Vid cykelbanan på väg ner mot Hembygdsgården. Kostnad 20 kr/tur.

14-17 Flexibla bussen

För den som behöver skjuts kommer det att gå en liten rundtursbuss.
Församlingshemmet – Idrottshallen/multiarenan – Smedjan –
Hembygdsgården – Församlingshemmet

12–17 Församlingshemmet (inne och ute)

16.30 Årets Asmundtorpare koras

Ett 15-tal utställare, hantverkare och försäljning. Kom och se vad
Scoutkåren hittar på. Aktiviteter för barnen med bland annat en
stor hoppborg.

På Hembygdsgården

16.45 Vinnare i tipsrundan lottas
På Hembygdsgården

12.00 Mattältet öppnar

18.00 Gospelgudstjänst i kyrkan

På framsidan (parkeringen) har AIF servering i samarbete med SP
chark. De säljer grillad korv med bröd och potatissallad

Kören One Nation och Rönnebergakören under ledning av
Jonas Engström. Annarella Hagenfeldt, präst.
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