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2021

Lördag 11 september

DAGARNA
11-12 september

Monicas butik har öppet med långlördag kl. 10.00-18.00. Tema ”Grönt är skönt”. Gröna kulörer är vilsamma och
vackra men jag syftar även på att med färg förvandla, återbruka och ta tillvara på möbler och inredning man
redan har.

Getinge

Kom in Café har öppet kl. 10.00-15.00.
Hafi Fabriksbutik & Café, Brännarp har öppet kl. 10.00-17.00. Äppeldagar på Hafi * Provsmakning och försäljning av nyskördade svenska äpplen * Äppelkaka och kaffe i caféet * Försäljning av ostkaka, bröd och grillade
lammfärsburgare i trädgården * Fina erbjudanden i butiken och goodiebag till alla kunder.

Mostorps Gårdsbutik har öppet kl. 10.00-14.00.
Perstorp 101 har öppet kl. 11.00-15.00. Om restriktionerna lättar finns det ätbart inomhus annars utomhus vid fint
väder: Grillmackor med grönskålspesto. Vi har butiksöppet som vanligt med inredning, blomster & kläder.

Prostens BnB kl. 10.30, 12.00 och kl. 14.00. Gratis prova på Yoga med Swasthik. Max 9 personer.
Bokning via Facebook.

Stora Berg Självplock har öppet kl. 16.00-20.00 i både pizzeria och butik. Nu serverar vi även vårt eget
rosévin. Boka bord på pizzerian@hallandsbar.se

Gullbrandstorp

Butik Harmoni har öppet kl. 12.00-16.00. Heminredning och rea på sommarkläder. Ekologiska hudvårdsprodukter gjorda på lokala råvaror.

Harplinge

Börjes Konditori har öppet kl. 6.00-16.00. Ingefika, grönkåls- och skördeinspirerade bakverk, samt erbjudande
i butiken.

Fungigården, Mannarp Bolet 449, har öppet på gården kl. 10.00-15.00 med försäljning av torkad och färsk
ostronskivling.

Happy Fitness har Öppet hus i gymmet kl. 9.00-13.00 och bjuder på kaffe. Vi kommer ha erbjudanden på
gymkort. Utanför gymmet finns lite utmaningar om vädret tillåter.

Harplinge Bibliotek har extra öppet kl. 10-00-14.00. Vi ordnar lite pyssel för barnen och en tipspromenad.
Harplinge Hembygdsförening håller målargille kl. 9.00-14.00. Husen vid hembygdsgården öppnas upp.
Välkommen att bara titta runt och ställa frågor eller var med på målargillet. Ta gärna med pensel om du är
sugen på att stryka rödfärg! Korvgrillning för alla som hjälper till.

Harplinge Kyrka kl.13.00-17.00 Öppen kyrka och Växtloppis vid vaktmästeriet på Harplinge kyrkogård.
Kyrkogårdsguidning kl.14.00 med start vid stora entrén till Harplinge kyrkogård

Harplinge Lantmän har öppet kl. 9.00-15.00. Tävling i Käpphästhoppning. Prova på Bordtennis tillsammans

med BTK Ratic. Hagarnas Mejeri, Slättåkra Närproducerat och Uffes Harplingesenap är på plats kl. 10.00-15.00.

MassageBoden Hansagård har öppet kl. 10.00-14.00. Vi berättar om våra erbjudanden av massage, hudvård
och friskvård och utöver vårt sortiment av hudvårdsprodukter kan du även fynda härproducerad honung och
pumpor.

Haverdal

Trädgårdscompaniet har öppet kl. 10.00-15.00. Trädgårdens dag - När ute blir inne. På plats har vi en

arborist som visar hur man arbetar med beskärning och nedtagning av stora träd, en biodlare som berättar
om sin verksamhet. Vi erbjuder enskild konsultation med enkla skisser, designinspiration, växtråd m.m.
Tipspromenad för barn och för vuxna med fina priser.

Haverdals Camping har öppet kl. 9.00-17.00. Härligt höstpyntad camping med Ljuskväll där vi tänder belys-

ning och eldar på campingen. Erbjudande på äventyrsgolfen och rea i butiken. Ingedags-erbjudanden i Virvlas
cafè. Campingen och stugorna är öppna för er som vill hemestra och för er som kommer lite längre ifrån.

Heagård

Butiken på Landet har öppet kl. 11.00-16.00 med höstnyheter i butiken och outlet-försäljning.
Konst & Hantverk på Heagård har öppet kl. 11.30-15.00.
Heagårds Egendom har försäljning kl. 11.00-16.00 av äpplen från gården, must på äpplen därifrån och egenodlade linser.

Kvibille

Stallbergs Gårdsbutik har öppet kl. 10.00-14.00 med provsmakning av lokala produkter.

Slättåkra

Slättåkra Närproducerat, Lya 101 har öppet kl. 11.00-14.00 i gårdsbutiken med lokalproducerade grönsaker,
ägg och ost.

Slöinge

Antikstället har öppet kl. 10.00-15.00.
Ateljé Lyckeliten har öppet i butiken kl. 11.00-17.00 med hantverk, återbruk och hembakat.
Gudmundsgården har öppet i gårdsbutiken kl. 10.00-13.00. Vi erbjuder 20% rabatt på ett paket valfri grillkorv.
SIA Glassbutik har öppet kl. 10.00-17.00
Slöinge Lantmän har öppet kl. 10.00-13.00 och bjuder på fika.
Slöinge Trä har öppet kl. 9.00-13.00 och bjuder på fika.

Steninge

Göstas Café & Restaurang har öppet kl. 12.00-16.00. Vi serverar Sten-Inge Lunch, Grönkål & Ädelostpaj med
sallad & äppeldressing. Nygräddade våfflor med sylt & grädde.

Steninge Kyrka kl. 10.00-16.00 Drop-in-dop och Drop-in-vigsel

Särdal

Andersgård -alltid öppet, självbetjäning. Gårdsbutiken är välfylld med produkter från egna gården, färska
grönsaker, potatis och rotfrukter, honung och mjöl malt på vår egen spannmål.

Strandskatorna har öppet i Skintaby Smedja kl. 12.00-16.00 med egendesignade produkter och lammskinn
från Kristiansson i Särdal.

Särdals kvarn har öppet kl. 12.00-16.00. Vi serverar INGE-LUNCH & INGE-FIKA, Svampsoppa med ost & grönkålssmörgås och Äppelpaj med vaniljsås. Försäljning av grönkål i lösvikt och plantor.

Ugglarp

Dagmar Glemme Art Center har öppet kl. 11.00-16.00. Invigning av vår lilla konsthall. Besök skulpturträdgården och ta gärna med fikakorg där du kan njuta av alla blommor, exotiska träd/buskar och skulpturer.

Svedinos Bil- och Flygmuseum har öppet kl. 11.00-16.00.

www.ingeland.se
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Monicas butik har öppet kl. 11.00-15.00. Tema ”Grönt är skönt”. Gröna kulörer är vilsamma och vackra men jag
syftar även på att med färg förvandla, återbruka och ta tillvara på möbler och inredning man redan har.

Slöinge-Eftra Hembygdsförening visar Brystens Hembygdsgård, intill Eftra kyrka, kl. 11.00-15.00. Vi ordnar
även växtmarknad.

Getinge

Getinge Bibliotek har extra öppet kl. 10.00-14.00. Det blir aktiviteter för barnen i form av tipspromenad med
fina bokpriser samt pyssel.

Getinge Kyrka kl 18.00 Musikgudstjänst - ”L:n” (Lars Bengtsson, Lennart Oscarsson , Tommy Allbjer) spelar
musik för alla tillfällen.

Hafi Fabriksbutik & Café, Brännarp har öppet kl. 10.00-17.00. Äppeldagar på Hafi * Provsmakning och försäljning av nyskördade svenska äpplen * Äppelkaka och kaffe i caféet * Försäljning av ostkaka, bröd och grillade
lammfärsburgare i trädgården * Fina erbjudanden i butiken och goodiebag till alla betalande kunder.

Perstorp 101 har öppet kl. 11.00-15.00. Om restriktionerna lättar finns det ätbart inomhus annars utomhus vid fint
väder: Grillmackor med grönskålspesto. Vi har butiksöppet som vanligt med inredning, blomster & kläder.

Prostens BnB kl. 10.00, 12.00 och kl. 14.00. Gratis prova på Yoga med Swasthik. Max 9 personer.
Bokning via Facebook.

Stora Berg Självplock har öppet kl. 11.00-15.00 i både pizzeria och butik. Nu serverar vi även vårt eget rosévin.
Boka bord på pizzerian@hallandsbar.se

Harplinge

Harplinge Kyrka Musikgudstjänst kl.15.00 och kl.18.00. Musik i Alf Hambes Ingeland - Nina Åkerblom-Nielsen,

Greger Siljebo och Stefan Wingefors bjuder på ett Alf Hambe-program. Vi följer FHM rekommendationer kring
bland annat antal.

MassageBoden Hansagård har öppet kl. 10.00-14.00. Vi berättar om våra erbjudanden av massage, hudvård
och friskvård och utöver vårt sortiment av hudvårdsprodukter kan du även fynda härproducerad honung och
pumpor.

Haverdal

Haverdals Camping har öppet kl. 9.00-17.00. Härligt höstpyntad camping. Erbjudande på äventyrsgolfen och
rea i butiken. Ingedags-erbjudanden i Virvlas cafè. Campingen och stugorna är öppna för er som vill hemestra
och för er som kommer lite längre ifrån.

Heagård

Butiken på Landet har öppet kl. 12.00-16.00 med höstnyheter i butiken och outlet-försäljning.
Konst & Hantverk på Heagård har öppet kl. 13.00-16.00.
Heagårds Egendom har försäljning kl. 12.00-16.00 av äpplen från gården, must på äpplen därifrån och egenodlade linser.

Kvibille

Biskopstorps Naturreservat kl. 10.00-15.00. Prova på olika friluftsaktiviteter så som SUP, fiske, test av tältutrustning och mycket mer! Friluftsovana är extra varmt välkomna!

Slöinge

Ateljé Lyckeliten har öppet i butiken kl. 11.00-17.00 med hantverk, återbruk och hembakat.

Berte Museum har öppet kl. 13.00-17.00. Lokala hantverkare ställer ut inne på museet.
Slöinge-Eftra Hembygdsförening visar sitt arbete.
SIA Glassbutik har öppet kl. 12.00-17.00

Steninge

Göstas Café & Restaurang har öppet kl. 12.00-16.00. Vi serverar Sten-Inge Lunch, Grönkål & Ädelostpaj med
sallad & äppeldressing. Nygräddade våfflor med sylt & grädde.

Steninge Kyrka Öppen kyrka kl.13.00-17.00

Särdal

Andersgård -alltid öppet, självbetjäning. Gårdsbutiken är välfylld med produkter från egna gården, färska
grönsaker, potatis och rotfrukter, honung och mjöl malt på vår egen spannmål.

Strandskatorna har öppet i Skintaby Smedja kl. 12.00-16.00 med egendesignade produkter och lammskinn
från Kristiansson i Särdal.

Särdals kvarn har öppet kl. 12.00-16.00. Vi serverar INGE-LUNCH & INGE-FIKA, Svampsoppa med ost & grönkålssmörgås och Äppelpaj med vaniljsås. Försäljning av grönkål i lösvikt och plantor.

Ugglarp

Dagmar Glemme Art Center har öppet kl. 11.00-16.00. Invigning av vår lilla konsthall. Besök skulpturträdgården och ta gärna med fikakorg där du kan njuta av alla blommor, exotiska träd/buskar och skulpturer.

Svedinos Bil- och Flygmuseum har öppet kl. 11.00-16.00.

www.ingeland.se

