Program för Tivedsdagen
den 12 augusti 2018
kl 10 - 16
Kl. 10.00 Tivedsdagen blåses in i näverlur
Ordföranden hälsar välkommen
Kl. 10.10 Musik av Tivedspôjkera.
Läsarsånger och allsånger.
Kl. 13.00 Ungdomar från Dansstudion
Hallsberg dansar bugg, swing
och rock’n roll.
Kl. 14.00 Folkdansuppvisning av Norra
Vätterbygdens folkdansgille.
Kl. 15.30 Dragning i Båtlotteriet samt
Tombolalotteriets hemliga
vinster.

Skolbyggnaden - skolsalen
Borstbindare - pröva på ett gammalt yrke
Fotoutställning av Janne Rickard m. fl.
Tivedsfilmarna visar div. filmavsnitt, säljer
kolmilan Regina i DVD-format samt annat smått
o gott i bild från Tivedsskogarna …..

Premiärförsäljning av hembygdsföreningens
Årsalmanacka 2019 i skolsalen.

Utförsäljning av Göte Hellmans Tiveds-

häften - samtliga kvarvarande häften 20:-/st.

Hantverk - hela dagen!

Tiveds Hembygdsgård - m bilder 20:-

Grillkol säljs under dagen.

Årsalmanackan 2019 - ”Bilder nu och då”

Smedjan öppen hela dagen.

Premiärförsäljning i dag!

Linbastan Linberedning m.m. hela dagen.
Ulla-boa Lotteri - hantverksförsäljning.
:

Heddastugan Nålbindning, stickning m.m.
Vid ladugårdsbyggnaden o Rulle-boa:
Båtlotteriet - försäljning av lotter.
Hyvling av spån på spånhyvel, tändkulemotor,
svarvning.

Träskulptör med motorsåg.
Vävstugan: öppen hela dagen. Vävning av
bl. a. trasmattor o dukar. Div. handarbeten.

Visthusboden:
Fiskdamm för de yngsta

Museum
på vinden i skolbyggnaden, skolplanscher,
skomakarens verktyg, laggarens verktyg,
skogs- och fiskeredskap.
I ladugården lantbruksredskap.
Arrangör

TIVEDS HEMBYGDSFÖRENING

I grässlänten diverse hantverk
”Tre tanter” med boken om tanterna på Villagatan,
vykort, tavlor och tovat. Växtfärgning, träslöjd,
repslagning, malning av mjöl på stenkvarn,
ullvaror samt tovat, ekologiska produkter m. m.

Servering
Hemlagad ostkaka med sylt och vispgrädde
serveras i skolbyggnadens gamla kapprum.
Kaffe m hembakat bröd, smörgås med ost och
tivedsskinka samt bullar, kakor och saft serveras
på verandan på skolbyggnadens baksida.
Försäljning av varmkorv med bröd o läsk vid
husets gavel.

OBS! ENDAST KONTANT BETALNING!

”TC finns nedanför Fiskdammen”
Med reservation för ev. ändringar i programmet.

i samarb. med

STUDIEFÖRBUNDET
VUXENSKOLAN

