
Välkommen till

FYSINGEDAGEN

www.fysingenrunt.se

Bra parkeringsmöjligheter finns! 
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

GAMLA APOTEKET
TRÄDGÅRDSFEST
– Försäljning av hantverk, honung, bär, sylt, saft, tovat och kläder i

råbomull
– Kom med ditt veteranfordon och träffa andra entusiaster
– Tändkulemotorerna står och puttrar

 THE NUT HOUSE 

Söndag 10 september 2017 kl. 10.00-16.00

PICCHUS CAFÉ
För dig som är hungrig serveras rykande varma kolbullar med 
lingonsylt, falukorvsmackor & hemkokt soppa.
Kaffe med smarriga mackor, öl, läsk och vin.

SMIDESVERKSTAD med försäljning.

UTSTÄLLNING
Till minne av Siv Andersson. För mer info www.piccuscafe.se/konst

LENAS KERAMIK 
Prova på att dreja. Försäljning av hantverk, keramik, silversmycken, 
textil, tovat och måleri.

MOBILT MUSTERI
Ingrid Maries Musteri erbjuder dig att musta din egen frukt på plats. 
Mer info och tidsbokning www.mobilamusteriet.se

Cykelfrämjandet arrangerar tur runt Fysingen kl 11.00.

HAMMARBY KYRKA
11.00 Mässa med små och stora. Efter gudstjänsten serveras kyrkkorv 
i prästgården bakom kyrkan, samt aktiviteter för barn.

13.00 & 15.00 Visning av kyrkan.

11.00-15.00 Fika i Prästgården bakom Hammarby kyrka.

13.00-14.30 Walkingtur med start från Hammarby kapell förbi 
Trefaldighetskällan och ner till sjön Fysingen och tillbaka.
Future Health Sweden (FHS) i samverkan med Gröna kilar bjuder in till 
promenad med meditation, shang mingrörelser, lätt funktionell träning. 
Gång i samtalstempo.

ÖS-WE RING GOKARTSTADION
10.00–18.00 Priser presenteras på hemsidan www.gokartstadion.se 
JUNIOR 120cc och har en toppfart på ca 50km/h. Minimiålder 8 år och/
eller 135 cm lång. SENIOR 16 Carolibilar från 2013 med 270cc 
Hondamotorer. Toppfart ca 80 km/h och grym väghållning. 15-årsgräns 
på seniorbilarna.

SERVERING & BUTIK
Varm och kall mat. Smörgåsar, hembakat och rykande färskt kaffe. 
Vackra trädgård & heminredningsdetaljer. Egenodlade perenner. 
Förgyll höst och vinter med våra delikatesser. Vi syltar och saftar för fullt. 
Alla prylar och växter finns till försäljning. 

11.00-15.00 Ridning på islandshästar för barnen.

”CLASSIC CAR MEETING”
13.00-15.00 Säsongsavslutning för våra entusiastbilträffar. Egen 
parkering för klenoderna. Alla entusiastfordon är välkomna, bilar, 
motorcyklar och mopeder. Snacka, sparka däck och beskåda vackra 
klenoder.

UTSTÄLLNINGAR
Galleriet: Helena N Åkerlund.
Skulpturbacken: Konst för trädgård & hem.

SKÅNELA KYRKA/NORRSUNDA FÖRSAMLING
11.00 Gudstjänst. Präst Måns Godée.

12.00, 13.00 och 14.00 Musikstund (ca 20 min varierat program). 
Paula Ekström, tvärflöjt, Luisa Garcia, cello, Ulla Schuback, piano. 

Guide finns på plats hela dagen i Skånela kyrka, som även bjuder på 
kaffe med dopp.

14.00-16.00 Norrsuna kyrka öppen för visning av renoveringen på 
Vallstanäskoret. Kaffe och kaka serveras.

SKÅNELAHOLMS SLOTT
Kostnadsfria guidade visningar av det okända lantslottet från 1600-
talet. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. OBS! max 25 personer per 
visning. 

Trion Tant Grön finns på plats och spelar nyckelharpa och cittra. 

15.00 Föredrag om "Äpplet – En älskad frukt med lång Historia" 
med en av Sveriges mest kända pomologer Görel Kristina Näslund. 
Biljetter finns att köpa på plats för 100:-.

FÅGELSKÅDARNA finns vid Ströms Gård
Promenera, ta en pic-nic i reservatet eller på Ströms Gårds altan. 
FÅGELGUIDER finns på plats hela dagen. Ta gärna med egen 
kikare. 




