Lördag 12 september
Getinge

Getinge Samhällsförening arrangerar tipspromenad mellan kl. 10.00 och 14.00 med start vid
Falkenbergs Sparbank på Olanders Torg och avslutning vid Susedalens Hälsocenter.

Falkenbergs Sparbank finns på plats i tält utanför kontoret i Getinge kl. 10.00-14.00 med första frågan
på tipspromenaden och bjuder även på lite smått & gott.

Susedalens Hälsocenter har Öppet Hus kl. 10.00-14.00. För den som är sugen att prova på spinning

blir det flera spinningpass under dagen med schlager och rocktema. Kom gärna förbi för att titta och
ställa frågor.

Kom in Café har öppet kl. 10.00-15.00.
Perstorp 101 har öppet kl. 13.00-17.00. Vi håller öppet butiken med inredning o blomster.
Hafi Fabriksbutik & Café, Brännarp, har öppet kl. 10.00-17.00 med äppeltema och fina erbjudanden i

butik, Dönaredalens delikatesser kommer och grillar burgare, mustprovning, prova att pressa äpplen,
växtförsäljning. Caféet är öppet och serverar äppelkaka.

Villa Susero, Ryd har Öppet hus kl. 10.00-14.00.

Visning av nya vinkällaren som är tillgänglig för bokningar med avsmakning av italienska viner.

Gullbrandstorp

Mr Gelato har öppet kl. 14.00-17.00 med svenskt Skördetema på den italienska glassen.

Harplinge

Harplinge Bibliotek har extra öppet kl. 10-00-14.00.
Börjes Konditori har öppet kl. 6.00-16.00. Café, bageri och butik med tema Grönkål och skördeerbjudande. (OBS! Ingen matmarknad i år.)

Happy Fitness har Öppet hus i gymmet kl. 10.00-14.00 och bjuder på kaffe.
Harplinge Lantmän har öppet kl. 9.00-15.00.
Hagarnas Mejeri och Slättåkra Närproducerat är på plats kl. 10.00-15.00 med ost, grönsaker och ägg.
Fungigården, Mannarp Bolet 449, har öppet på gården kl. 10.00-14.00 med försäljning av torkad och
färsk ostronskivling.

Haverdal

Trädgårdscompaniet har öppet kl. 10.00-14.00. Trädgårdens dag med 50% rabatt på utvalda växter &

inredning, Tipspromenad med fina priser och Kransverkstad där du kan binda en sensommarkran eller
höstkrans.
Coaching och Friskvård-Maria Schill är på plats och inspirerar och berättar om skogsbad, naturens
läkande kraft, ger massage och svarar på frågor.
Humorhälsan-Nina Karlsson är på plats och berättar om konst, kurser och massage.

Haverdals Camping har öppet kl. 9.00-17.00 i butiken & äventyrsgolfen. Rea i presentbutiken och

härlig höst inspiration på campingen. Liten Loppis och konst av Susanne Granli.
Campingen och stugorna är öppna för er som vill hemestra och för er som kommer lite längre ifrån.

Annies Gård har Corona-loppis kl. 10.00-14.00. Max 20 kunder får vistas i lokalen samtidigt.
Swish-betalning eller kontanta jämna pengar. Vid köbildning gäller 2 meters avstånd.

Heagård

Heagårds Skafferi har öppet kl. 12.00-16.00. Lunch med inslag av Grönkål (serveras mellan

kl. 12.00-15.00) och i caféet serveras smoothies, smörgåsar och sallader med tema Grönkål.

Konst och Hantverk på Heagård har öppet kl. 11.00-16.00
Butiken på Landet har öppet kl. 11.00-16.00. Lagerrensning hela helgen.
Naturfotograf Patrik Leonardsson är på plats med tavlor ur sin kollektion.

I parken på Heagård kommer det, speciellt för Ingedagarna, erbjudas självplock av äpplen samt
försäljning av must på äpplen därifrån, producerad av Lilla Musteriet i Söndrum.

Kvibille

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

Plönninge

Science Safari och Plönningeobservatoriet har Öppet hus kl. 13.00-14.30. Passa på att besöka de

båda föreningarna som både tar emot grupper på Plönninge och åker ut med olika arrangemang.
Välkomna in i “Lärdômen” där Science Safari har experiment och övrig verksamhet och titta in i
Science Safari-bussen. Hallands Astronomiska Förening-HAS, som ingår i Sweden Solar System samt
det nationella projektet av meteorövervakning, håller teleskophusen öppna.

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.
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.
Mostorps Gårdsbutik har öppet kl. 10.00-14.00

Steninge

Steninge Kyrka kl. 11.00-14.00 är det Drop-in-vigsel. För att skapa trygghet vid coronapandemin
behöver tid bokas innan till expedition tfn. 035-15 09 80 (vardagar 9-11.30).

Göstas Café har öppet kl. 12.00-16.00 och serverar Sten-Inge lunch med Grönkålstema.
Skepparstugan öppet kl. 18.00-22.00, serverar Inge-pizza med Grönkålstema samt Höst à la carte.

Särdal

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

Andersgård, Särdal, gårdsförsäljningen är öppen hela dagen. Lokalt odlade grönsaker, potatis,
pumpor, honung, eget mjöl på egen spannmål samt sötlupin i butiken.

Särdals Kvarn har öppet kl. 12.00-16.00. Skördetid med försäljning av Grönkålsplantor, äpple,

päron, potatis, lök, blommor, växter, höstkransar, honung, antikt m.m. Caféet serverar Inge-fika
med kaffe & äppelpaj samt hösttallrik.

Ugglarp

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

Söndag 13 september
Getinge

Hafi Fabriksbutik & Café, Brännarp, har öppet kl. 10.00-17.00 med äppeltema och fina erbjudanden i

butik, Dönaredalens delikatesser kommer och grillar burgare, mustprovning, prova att pressa äpplen,
växtförsäljning. Caféet är öppet och serverar äppelkaka.

Villa Susero, Ryd har Öppet hus kl. 10.00-13.00.

Visning av nya vinkällaren som är tillgänglig för bokningar med avsmakning av italienska viner.

Harplinge

Harplinge Kyrka uppmärksammar Kulturarvsdagen på Harplinge kyrkogård.
Harplinge kyrkogård, Guidad visning kl. 16.30. Begränsat antal platser.

Start vid stora entrén till kyrkogården.
Änglasagan - Gå gärna sagopromenaden Änglasagan och hitta de färgglada nycklarna på
Harplinge kyrkogård. Start vid stora entrén.
QR-koder - Med hjälp av din smartphone och QR-koder har du möjlighet att gå en egen historisk
vandring på kyrkogården. Information om hur du går tillväga finns vid grindarna till kyrkogården.
Nytt för i år är att du även kan se och höra om delar av inventarierna i Harplinge kyrka.
QR-kod finns vid porten (vid tornet) till Harplinge kyrka.
Musikgudstjänst kl. 18.00 ”Visor och låtar i sensommaren”. Stefan Petzén från Harplinge med sång
och gitarr. Mats Nyström; dobro-gitarr och kontrabas. Begränsat antal platser.

Harplinge Hembygdsförening håller Hembygdsgården öppen för visning av park och hus kl. 13.00-

17.00. Gå runt i husen och se dess mer okända vinklar och vrår. Vi kommer att visa på en del av skötseln
som görs i park och hus och kanske blir det lite restaureringsarbete.

Haverdal

Haverdals Camping har öppet kl. 9.00-17.00 i butiken & äventyrsgolfen. Rea i presentbutiken och

härlig höst inspiration på campingen. Liten Loppis och konst av Susanne Granli.
Campingen och stugorna är öppna för er som vill hemestra och för er som kommer lite längre ifrån.

Annies Gård har Corona-loppis kl. 10.00-14.00. Max 20 kunder får vistas i lokalen samtidigt.
Swish-betalning eller kontanta jämna pengar. Vid köbildning gäller 2 meters avstånd.

Heagård

Heagårds Skafferi har öppet kl. 12.00-16.00. Lunch med inslag av Grönkål (serveras mellan

kl. 12.00-15.00) och i caféet serveras smoothies, smörgåsar och sallader med tema Grönkål.

Konst och Hantverk på Heagård har öppet kl. 11.00-16.00
Butiken på Landet har öppet kl. 11.00-16.00. Lagerrensning hela helgen.
Naturfotograf Patrik Leonardsson är på plats med tavlor ur sin kollektion.

I parken på Heagård kommer det, speciellt för Ingedagarna, erbjudas självplock av äpplen samt
försäljning av must på äpplen därifrån, producerad av Lilla Musteriet i Söndrum.

Slöinge

Berte Museum har öppet kl. 13.00-17.00. Lokala hantverkare ställer ut inne på museet.
Slöinge-Eftra Hembygdsförening är på plats och berättar om sitt arbete med att dokumentera och
scanna gamla foton. Och arbetet med foldern Slöingevarvet och QR koder som ska sättas upp i samhället.

SIA Glassbutik har öppet kl. 12t.00-17.00

Steninge

Göstas Café har öppet kl. 12.00-16.00 och serverar Sten-Inge lunch med Grönkålstema.

Särdal

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

Andersgård, Särdal, gårdsförsäljningen är öppen hela dagen. Lokalt odlade grönsaker, potatis,
pumpor, honung, eget mjöl på egen spannmål samt sötlupin i butiken.

Särdals Kvarn har öppet kl. 12.00-16.00. Skördetid med försäljning av Grönkålsplantor, äpple,

päron, potatis, lök, blommor, växter, höstkransar, honung, antikt m.m. Caféet serverar Inge-fika
med kaffe & äppelpaj samt hösttallrik.

Ugglarp

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

