
PROGRAM - vid A-ängen 
11.00 Invigning och traktorparad 
11-12 Inlämning pumpor 
11.30 Suzukielever under ledning av Daniel Palm 
12.00 Barnkör under ledning av Elise Edström 
12.30 Dragning lotteri nr. 1 
13.30 Dragning lotteri nr. 2 
14.00 Prisutdelning pumpatävling 
14.30 Dragning lotteri nr. 3 
15.30 Presentation av trevligaste utställarplatsen 
16.00 Skördefesten slut för denna gång 

FIKA/MAT 
•  IBK Bergum korv, våfflor mm - B 
•  Equmeniakyrkans café - B 
•  Scouterna korv mm - A 
•  Kronogårdens lammfärsbiffar - C 
•  Jox by Matilda café - D 
•  Rocchis Kök & Bar - Lerumsvägen 25 
•  Flickorna på cafét - A 
•  BIF café - E 
•  Pevon Ecoturism kolbullar - A 

U"örlig	informa.on	om	utställare	hi5ar	ni	på	8-evenemanget	
”Skördefesten	i	Olofstorp	2019”	

Stort	tack	för	bidrag:		Keron,	ICA,	O
rkla,	Tappen,	Bergum

s	Handelsträdgård,	
fam

.	M
cCaroll/Renberg,	Lillan	o	M

organ	och	alla	utställare			



Utställare	

•  Titus & Jonathans Lyckohjul   
•  Sandras ALS armband - för ALS forskningen, ev. utlottning 
•  Skärsjölunds gård - grönsaker, blommor och hantverk   
•  Skattkammarens förskola    
•  Scouterna - korv med bröd, aktiviteter  
•  Ponnyridning - Dansereds hästupplevelser   
•  Perros Armoniosos – kloklipp, freestyle med hunden Krut mm   
•  Naturskyddsföreningen - testa på att slå med lie   
•  Mimmis fotvård    
•  Jannes Honung AB - honung samt handkräm mm   
•  Jacobssons lantloppis - lantligt återbruk   
•  Lottas Grönsaker, hemstickat, ev. kantareller   
•  Förskolan Skattkammaren   
•  Erik Bick - hemmagjorda marmelader och olivolja från Italien   
•  Daniels getter & får   
•  Bergums kaninavelsförening   
•  Bergum Gunnilse Utveckling - information, lotteri   
•  Alzoubi  farm - Grönsaker   
•  Flickorna på cafét - musli, inlagd strömming, gurka o squash, 

köttfärspaj mm 
•  Traktorutställning  
•  Pevon Ekoturism - hållbara naturupplevelser utomhus   

Utställare	A)	Ängen	

•  IBK Bergum – korv, våfflor mm  
•  Info. om kommunala förskolor (Lerumsvägen 20  )   
•  Equmeniakyrkan – loppis o café   
•  Räddningstjänsten Olofstorp - håller öppet 

B)	Skolgården	

D)	Församlingshemmet	

E)	Bergumsgården	

•  Mjölka en träko 
•  Jox by Matilda - erbjuder tårtor, smörgåstårtor, bakverk mm 
•  Hoppborg 
•  Angereds församling - Fairtrade produkter 

INNE 
•  Panduro Design - egentillverkade smycken, saft, sylt samt 

tavlor  
•  Monika Steinbach – maskinbroderade handdukar, stickade barn- 

och dockkläder mm  
•  Marianne Thulin - honung, akvarellkort  
•  Karin Blomgren - akvareller 
•  Ing-Britt Olsson - handvävda trasmattor 
•  Aino Rytkölä	-	stickade tossor, vantar, kort och annat smått och 

gott 
•  Annalisa Cecconi - oljemålningar på canvas 
•  Anna-Lena Hedenström - förkläden 
•  Anita Broberg - Gicleer och konstkort av egna akvareller  
 
UTE 
•  SÅS smide - silversmide mm   
•  Polina Ivanova - eternellbuketter   
•  Morojag Keramik & Design - handgjord keramik   
•  Lenas trädgård - egenodlade ekologiska grönsaker, växter 
•  Gilles - 100% återbruk, nytt av gammalt, till vardag o fest 
•  Eva Svenningsson - smycken, virkade handarbeten   
•  Anne-Li  Karlsson– handsmidda silversmycken   
•  Handdrejat av Dancy - keramik: muggar, skålar, fat, kannor mm 
•  Ann-Karin Lindh - tunnbröd, fika kakor, inläggningar, 

grönsaker mm 
•  BIF – café 
•  Hanna o Andreas Rundqvist (vid Keron) - frysta finstyckade 

ekologiska lammdetaljbitar, ägg, garn, lösull, lammfällar, kanin-
tillbehör, hö/halm/pellets   

•  Åktur i veteranbrandbil 
•  SannaKanna -  
•  Rogers Brända mandlar 
•  PRO Bergum - information 
•  Museet är öppet med lotteri för muséets bevarande 
•  GullySytt  -  mössor, pannband, necessärer, kläder mm 
•  Christina Fletcher -  hälso- och hudvårdsprodukter 
•  Cecilia (Cissi) Widner - virkade kakor, leksaker, sjalar 
•  Carla Rydberg – stickat, tovat, mössor, tofflor, stickmönster, garnpaket 
•  Bergums musteri - äppelmust mm 
•  Margareta Karlsson - sylter, marmelader och safter 
•  Kronogårdens lamm – lammburgare, lammkött mm.  

C)	Järnvägsparken	

Övriga	
•  Rocchis Kök & Bar, Lerumsvägen 25 – korv, hamburgare mm 
•  Bergums Handelsträdgård, Bergums Prästgårdsväg 8 – blommor mm 


