
lnformationstält
Här kan du stälta frågor om programmet och prata med medlemmar i Förbundet för Ekoparken'

Ekoparkskartan och en bok om Djurgården finns för försälining'

MarknadsPlats
r örtte6r. An Wennberg låter er smaka på olika örtteer och visar hur man gör sitt eget te'

I SvamD. Boel AfzeliuJ,'u'u' på frågor om svamp' Hon låter er ta del av sina bästa

"ur*pr"""pt 
och visar hur man kan färga med svamp'

I Bär och växter. Klockan 12'OO-14'OO: lnger lngmansson' författare till böckerna "Kan man

äta sån't?" och "Stora bärboken" berättar och svarar på frågor om växter och bär'

r Kompostering. Annika Öhrström, miljökonsulent' demonstrerar och tipsar om kompostering

Höstdagl på Stora Skuggan - program

Från ktockan IL.OO:

och bjuder även På källvatten'
r Försäljning av KRAv-grönsaker och

r Försäljning av rökt fisk'
r Lottorna har servering.
I Samlingsplats för JuiärUu turer' Mats Gullberg tar er med på en vandring i området

klockan 12.00-$.60. Henrik Waldenström håller en guidad kuttur- och naturvandrinE

klockan 14.00-15.0O'

Avslutning
Klockan 15.3O. Engelbrekts församling avslutar dagen med en friluftsgudstjänst vid

&
di§

Servering
I Stora Skug§ans skafferi erbjuder god höstmat och hem§iorda bakverk'

I Lottorna serverar ärtsoppa och kaffe

I Korvgrillning för barnen' ( Se ovan)'

FORBUNDET FÖR

E,KO
PARKE,N

-§L-

lsamarbete med

Tack
Varmt tack tilt tCA Lappkärrsberglet för att ni skänkt korv och äpplen

Lappkärrsberget är en diplomerad miljöbutik mitt i Ekoparken!

Tack också titl atla andra som stätlt upp och hiälp till att §'öra denna

till oss. ICA

da§, möiti§!

Uppträdanden
I Musikerna Arne Fors6n ( dragspel mm) och Roland Keijser ( blåsinstrument) spelar

folkmusik. De spelar på flera ställen under dagen' Lyssna!

r finns på området från klockan L2'OO' Barn får g*nafuäga om och

pröva På ionglering.
a i"n*ppri.n]nn på dansbanan' Klockan 12'30 till 13'OO :internationella danser och

klockan 13.00 till 15'OO: Squaredance'

Övrigl r, . ,-,..^..-- ^!- ,,^r...
r KSTJgxIUlg uppe vid vindskyddet' GRATIS! Barn upp till 13 år får grilla var sin korv Över

öppen eld.
r  H-gården ordnar häst- och vagnturer och håller gården öppen under hela dagen' Ungdomar

visar kardning och touninE u' ull och det finns möilighet att köpa av gårdens egna

produkter.
I Visning av kolonilotter. Carl Holmber§ visar och berättar om kolonilotterna mellan klockan

11.00-14.00.

klockstaPeln.
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1) Informationstält - Här finns dagsprogrammet att hämta och folk att fuäga'

2) Mafknadsplats - Ilarknadständ med experter pä svamp' örtteer' bär' växter och

kompostering. GuidaJe vandringar utgår härifrån' Försilining av KRÅ\r-

grönsaker, bröd och rökt fisk' Lottorna serverar'

- Eldstad med gratis korvgrillning för barn upP till 13 år' mellan klockan

12.00-14.00.

- Dansuppr'isningar från klockan 12'30 till 15'00

- Här kommer friiuftsgudstiänsten att hålias klockan 15'30

- Kaf6 och restaurang med god höstmat och hemg)orda bakverk'

- Härifrån utgår häst och vagn turema' \risning av gårdens verksamhet och

försäiining av gårdens produkter'

- \lellan klockan 11.00-14.00 är det visning av kolonilotterna'

4) Dansbana

5) Klockstapel

6) Skafferiet

7) 4H-gärd

8) Kolonilotter

3) Vinds§dd


