HEMBYGOSFOR EN

HÅNDERIÅKER
JT]LI _ NOVEMBER 2019
lluseet och Stallet iippet och tlu kan se årets ntheter med [rla eil utst*l]ning oni Hitrrr
F.imdblatl och }r:rns lir', §nickerief oe h -,Lkersbilder
3 - 7 juli 2019 id 12.tr$ - i5.00, l0 - 14 juii 2019 kt 12"00 - i5.00.
17 - 2l juli 2019 kl 12.00 - 15.00, 24 -2&juli 2019 kt 12.00 - 15.00.

,{rkivet öppet nch r'*ra guider visar oe h beräftan infrr.ssanr sr}ker för alla betsökare.
7 juli 20I9 kl 12"00 - 15.00, 14 juli 2019 kl 12.00 - 15.00, 21 juli 2019 kI 12.00 - 1s.00
och 28 juli 2019 ki 12.00 - 15.00
lluseet och Stallet öppet octr du kitn se iirets n5heter med bla cn utställning om I{arry-.
t,inclblart creh hans lir', Snickeriet och .ikersbiltler
3 - 4 augusti 2019 kI 12.00 - 15.00, 10 - 11 augusti 2Ol9 kl12.00 - 15.00.
17 - i8 augusti 2019 ki 12.00 - 15.00, 24 -25 augusti 2019 kt i2.00 - 15.00.
..trkivet öppet ? septenrher 2419 kl 12.00 - 15.00
Kulturarvsdagen 2019. Temautställning "Udda produkter". Arkivets guider har plockat
fram information om udda produkter från tex produktionen. En del överraskningar kanske
alla besökare kan få ta del av.

Årkivet öppet l2 oktoher 2019 kl 12.0CI - Is.fifi
TemautstäIlning "[Idda produkter". Se ovan

,\rkivet öppet 9 november 2019 kl I2.00 - 15.00
Arkivens d,ag2019. Temautställning "Udda produkter".

Se ovan

'I'raditionell Gliiggafton -[ eler:emher 2019 kl I9.00 Pa Falhets [{us
Vi bjuder på luciatåg av barn, kaffe med dopp, glögg, lotterier. Vi avslutar med härlig
julmusik framfiird av bla Björn Lyckström, saxofon, och N[ia Löfgren, sång.
Entr6avgift 50.-/person.

['ntler

1{}19

tillämprs Fri entrc bade avseenele.llusccti§tallet oeh Årkir,ct.

Besök r.åra aktiviteter och sprid gärna information om allt som bjuds till vänner och
bekanta.
Mer info finnas på vår hemsida akershembygd.se eller facebook via akershembygd.
Stöd vår förening och bli medlem! Se r,år hemsida!
Reservation ftir ändringar!

Styrelsen
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