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Lite smakprov på hantverkarna
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Glanshammars svenska Kyrkan

18, Handflit av Kerstin. Försäljning av vävda
mattor. Här finns även virkade och sydda
grytlappar, spiskjolar, förkläde för både vuxna
och barn - en mängd andra saker

19, Handflit av Lisbeth Svenska Kyrkan

Lisbeth skapar bland annat kuddar, och filtar av
mormorsrutor. Finns även stickade tofflor, så
kallade "tassar" . Levande växter.

Olssons Magasin Sjögesta 520 70596
Glanshammar

1. Olssons Magasin, Höstfägring på Olssons
magasin. Vi har fyllt upp med blommor & grönt
för kruka och rabatt, perenner, höstlökar, lysande
& värmande inredning för hem och trädgård, söta
och salta godsaker från när och fjärran.... Och
missa inte vårt gårds café, smörgåsar och bakverk
varmt välkommen

2. Anna Svensson, (Vid Olssons magasin)

Keramik och oljemålningar, Oljemålningarna är
av större modell keramiken är bruksföremål
muggar och kannor.

3, Astas Ullrike - ekologiska av merinoull.

Astas ullrike syr ekologiska kläder och underställ
av mjukaste merinoull i glada färger till hela
familjen.

4. Strömbo Must ( Olssons Magasin)

Vi säljer lokaprodusera äpplemust från
Glanshammar.

Soiragården. Nasta 813 Glanshammar

5, Njut av lunch & fika i en inspirerande
bongårdsmiljö. Där barnen kan leka på lekplatsen
och klappa djuren. köp en korv och grilla själv!
Käpphästhopptävling Kl. 13,00 .(käpphästar går
att låna ) Anmälan på plats.

6. Cristinas Värktabletter. (Nasta)

Försäljning av Christins "värktabletter", Den
naturliga smärtlindringen för muskler och onda
leder gjord av ekologisk lammull .m

7, Honung och biodling. (Nasta)

Försäljning av Gunnar Malmqvist nyproducerade
och populära honung.

8, Ponnyridning.(Nasta)

Välkomna att prova ponnyridning för 20 Kr.

Rinkaby 405 Glanshammar.

9, Rinkaby Konst & Hantverk jag har en unik
design, tillverkning och försäljning av hantverk i
trä. produkterna är både vackra och användbara.
Snickar-Ola har den present du söker eller som
du själv behöver.

Kolja byalags servering

10, Välkomna till Kolja där Byalaget har visning &
information av ryttarförening nyrustade lokal som
ni kan få hyra för arrangemang och fester.
Byalaget har servering av kaffe saft och bullar
dessutom serveras nygräddade vofflor med sylt &
grädde, kokt korv med bröd.

11, Målningar.

Nina Rönnegård visar målningar i akvarell, akryl
och olja.

12. Gomakeriet.

Försäljning av fudge, bakverk och andra
godsaker. Allt från egen tillverkning.

13, Betong för trädgård och dekoration. Kolja

Bror Cederhammar har hållit på med
hantverksmässig betong konst i drygt 5 år. Bror
gör mallar till formar, gjuter och dekorerar själv,
allt från utomhus svampar, ljusstakar och fåglar,
snäckor och pumpor.

14.Utställning. Kolja.

Malin visar målningar med torrpastell Och
naturfoton på cavans
.Berit visar sina oljemålningar

15, Gårdsförsäljning från Malin & Magnus Bideby
i Kolja

Försäljning av Kolja honung, Bivaxdukar och
andra produkter. Malin & Magnus.

16, Herminge Ridskola Rinkaby

Vi planerar att ha ponnyridning för barn som
aldrig ridit och möjlighet att ta ridborgarmärket
både för barn och vuxna i alla kundskapsnivåer !
Kostnad ponnyridning 20 Kr.Kostnad
ridborgarmärket 80 Kr (inkl. ridborgarmärke.

17, Annas bod Ringv, 24 Glanshammar

Lite antikt, Lite kuriosa, mycket fint porslin, glas,
fina dukar, vykort m.m

Kumla 915 Glanshammar, Maria Nyberg

20, Maria målar konst, skapar mönster renoverar
möbler. här finns tavlor, produkter med mönster
och konst på, emaljmuggar, filtar, kuddar,
handdukar m.m. samt renoverade möbler och
annat återbruk. Barn loppis med kläder, leksaker,
inredning och mycket mer.

Karltorps Gård, Hult 315 Glanshammar.

21, Här odlar vi ekologist vis, här finner du varor
så som potatis, purjolök, röd och gul lök. Här
finner du också hemsytt, strumpor och bivaxduk.
Honung från egen gård.

Halvarhag Getgård Hult 315

22, Vi kommer att ha vackra killingskinn och rökt
kött och korv till försäljning. Möjlighet för barnen
att klappa getter.

23, Glanshammars Frikyrkoförsamling

Bord med försäljning till förmån, församlingens
yttre mission.

Krogesta Frikyrka. 619 Glanshammar.

24, Sopplunch serveras. matig soppa, bröd samt
kaffe och kaka. försäljning av lite av varje till
förmån för församlingens yttre mission.
välkommen att titta in !

Lammskinn, Krogesta Frikyrka.

25, Jenny och Håkan Lundvall. säljer mjuka
lammskinn från egna får i Grythem.

Små praliner. Krogesta Frikyrka.

26, Små praliner är ett lokalt företag som
tillverkar alla sina praliner för hand med utvalda
produkter och aktuella smaker efter årstid. Vi
använder närodlade och ekologiska produkter i
så stor mån som möjligt.

Stickat och virkat. Krogesta Frikyrka.

27, Stickat och virkat av Sonia Strömberg. Bl.a
handgjorda handledsvärmare, sockor och
mössor. handgjorda halsband. Beställningar tas i
mot.

Sticksjö Biodling. Sundviksv, 5 Glanshammar.

28, Lättlunch: Fiskburgare med bröd, sallad,
dressing. till försäljning: Frysta fiskburgare,
honung, gurka m.m

Akvarellernas Transperens. Sjöholmsv. 5

29, Ann Edberg. Närhet till Hjälmaren och givetvis
min älskade trädgård ger skaparlust. Kanske kan
jag förmedla detta till dig via min akvarellpensel.
servering av våfflor och kaffe. Försäljning av
hembakt bröd.

Akvarell av Mor och Son. Östra Enbacken.7
Glanshammar.

30, Rasmus 13 år har målat akvareller i 1,5 år och
haft tre egna utställningar. Han inspireras av den
ljusa tiden på året. Tillsammans med sin mamma
målar han gärna med utsikt över Hjälmaren. Kom
och se mor och sons akvareller några målningar år
målade tillsammans. Välkomna !

Sättran Gård. Kärsta 928 Lillkyrka

31, Försäljning av ekologisk frukt och grönt efter
säsong. Ostkaka samt råmjölk från Djurviks
Lantbruk finns i begränsat antal. Bakat i både sött
och salt m.m. Säg hej till djuren eller avnjut varm
soppa serverat med nybakt bröd.

2:a Köket Slyte 223 Lillkyrka

32, Serveras: Raggmunk gjord på Karltorps
ekologiska potatis och ägg med stekt fläsk och
egen lingonsylt samt Hjälmar gös från fiskar Anna
och Björn från Valen Till barnen finns spagetti och
köttfärssås gjord på ekologisk nötfärs från Marcus i
Åsta.

Slyte 463 Lillkyrka

33, Jag driver får gård och tränar upp arbetande
vallhundar och kommer att ha vallhunds uppvisning
Kl, 11,00 och 13,00 och 15,00. På gården finns
även en liten gårds butik med lam skinn, egen
produserade höns-och ankägg, honung och
grönsaker samt hantverk av våra råvaror.

Brandstorp 526 Lillkyrka

34, Cecilia Werman målar med olja i starka klara
färger. Kaffe och kaka finns att köpa.

Bumlor och Betong. Brandstorp 526

35, Anna Linders utställning består av lekfulla
skulpturer och bilder i mosaik och betong.

Svarvat. Brandstorp 526

36. Åke Landström svarvar i färskt trä.

Keramik. Brandstorp 526,

37, Barbro Landström. Drejar bruksföremål i
stengods, och kavlar,

Maria Wangi-Ibohm. Brandstorp 526.

38, Fåglar i tovad ull.

Corylus väv och hantverk. Stora Hasstorp 406

39, Hantverksbutik med bland annat produkter från
de egna fåren ex, lamm skin, garn, ull, kardflor,
korv. Handvävda mattor mm. Vävstuga.

EkoElin. Babordsv. 5 Lillkyrka (Grythem)

40, Säljer utsökt olivolja från Grekland som ett
resultat av ett nära samarbete med hennes
grekiska vän Thanassis Karabatsos. Säljer även
etniska oljor.

Agneta Månsson. Babordsv. 5 Lillkyrka (Grythem)

41, Foto utställning av Agneta Månsson som
ställer ut motiv från Grythem.

Handarbetet Hjärtat. Babordsv. 5 Lillkyrka
(Grythem)

42, Virkade korgar, lyktor. Hand sydda väskor i
läder. Kuddar, dukar ( i linne). Hand gjutna ljus
med dofter. I skafferiet finns många
delikatesser, bl.a marmelad, Ramslöksalt,
lingonsylt och bakverk med honung. Honung
från Pelle Hagströms bigård. Serveringsbrickor
av Tilde Karlsson.

Vinster
1:a Pris Presentkort på 3000 Kr*
2:a Pris Presentkort på 2000 Kr*
3:e Pris Presentkort på 1000 Kr*

5-11:e Pris Konst & Hantverk
från årets utställare

Delta i Lotteriet
När du köper produkter för 100 Kr får du en lott 200 Kr två lotter osv.
* Presentkorten löses in hos utställarna senast 2021-12-31.
Alla vinster visas på biblioteket från och med 20210902

4:e Pris Presentkort på 200 Kr (Kullen)

Kvarnbacken 1 Glanshammar

43,välkomna till oss i Kullens kvarn där vi mal
mjöl på hantverksmässigt vis. Se hur det ser ut
inne i kvarnen och de olika momenten som
förvandlar spannmålen till mjöl med mycket hög
kvalitet . I kvarnen kan man köpa vårt mjöl
brödmix och hel spannmål från bönder runt om i
Närke

44,underbara trädgårdar. Valsta 635
Glanshammar Stina Strömberg

Höst i trädgården ! försäljning av växter, lökar och
trädgårdsinredning.


