Kiladalens dag
25 aug kl.10-15

Välkomna på en dag full av aktiviteter, erbjudanden, god mat och fika. Vi avslutar dagen med en
härlig sensommarkonsert (fri entre) i Lunda kyrka kl 18.00 med utdelning av priserna Årets Eldsjäl
och Årets Företagare i Kiladalen, efteråt är det mingel och något gott att äta.
1) Bergshammarsmässan Bergshammars
bygdegårdsförening och hembygdsförening har
loppis, försäljning, bildvisning i bygdegården med
bollkastning, lotteri, korv- och kaffeservering.
Tipspromenad för barn. Besök av Krustorps
minihästar.
2) Haag & Carlsson Bil har öppet i bilhallen
och bjuder på glass och fika.
3) Kreta restaurang och pizzeria erbjuder
dagen till ära Kiladals-pizzan på menyn.
4) Sagers möbler ger 20 % rabatt på alla
lampor och bjuder på fika.
5) Kiladalens Golfklubb har prova-på-aktiviteter
och fika.
6) Broby Gård har öppet hus med ponnyridning,
fika och loppis.
7) Svalsta södergård har gårdsförsäljning av
egen honung och fårskinn samt loppis och fikaservering.
8) Palstorps hage, lek- och upplevelsegård
har Barnens dag med loppis, fågelholkssnickeri,
snögubben Olof, tipspromenad, såpbubblor,
trolleri med PH-Magic kl. 12-14 och korvfrossa.
9) Tuna Kyrkby bed & breakfast har öppet i
orangeriet för fika och lunch.
10) Tuna hembygdsförening har gammaldags
skola med lektion kl. 11 och 13. Fikaservering.
11) Lasätter gård har försäljning av fläderdryck
och fika samt provsmakning av direktimporterad
peppar från Asien.

12) Museet på Laggartorp håller öppet.
13) Brandtornets dag med S.t Bengts kyrka.
Visning med guide kl. 12 och 14. Skyltat från
Lundaskogs marknad.

23) Q-star macken i Jönåker sänker bensinpriset
under Kiladalens Dag.
24) Björkelunds möbler har öppet med fina
erbjudanden, fika och glass.

14) Draktorps gård har liten marknad med
egna och andras produkter. Ponnyridning och
fikaservering,

25) Kila Möbler startar sin stora sommarrea.

15) I love ballonger har öppet i ateljén och
ballongshopen. Se ballongkonst och prova på
ballongfigurer. OBS! Parkera vid marknaden.

27) Ålberga Bruk - kraftstationen i Kila har öppet.

16) Lundaskogs marknad - gammalt och nytt.
Hemvändardag med hantverk, korv och kaffe.
Kl. 12.00 musik med Marianne Castegren och
Lars Leijon.
17) Kärstalöts loppis & kuriosa håller öppet.
18) Kiladalens församling öppnar sina
fyra kyrkor med visningar och kyrkbingo: Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila kyrka. Utställning
av historiska brudkronor i Tuna kyrka.

26) Kila brandvärn har öppet hus.

28) Kila hembygdsförening har visning i museet
och kaffeservering.
29) Bruksmuseet i Stavsjö håller öppet.
30) Stavsjö krog & kafé samt Hemma i Stavsjö
Mat, fika, välfylld presentbutik samt lek för barnen.

Konsert i Lunda kyrka kl. 18

Kiladalens d

19) Nött Å Nytt boden har öppet med hantverk
och återbruk.
20) Rustik Gårdsbutik och Mammarosa
Artworks har gårdsmarknad, loppis, konst i
ladan och fikaservering.
21) Backens plåtverk / Kalle i Backen har
öppet med hantverk, loppis och kuriosa.

Olov och William Österberg spelar
Bob Dylan och Johnny Cash.
Årets Företagare och Årets Eldsjäl i
Kiladalen tar emot sina priser.
Efteråt mingel och något gott att äta.
Fri entré. Varmt Välkomna!

25 aug kl 10-15

Arrangör Kiladalens Intresseförening 2018
vid frågor kontakta Rosa 070-466 79 79

På ett pärlband genom Kiladalen hittar du denna dag marknader, a
små och stora, utställningar, konst,Läs
loppisar,
mer påshopping, fika, mat oc
www.kiladalen.com
22) Keckes loppis har öppet - kom och fynda! Läs mer på www.kiladalen.com
Följ oss på
Följ oss på

