KiladalensDAG

Arrangör Kiladalens Intresseföre
Kiladalens Intressefö
rening bjuder in till 20
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Arrangör Kiladalens Intresseförening 2018

lördagen den 31 augusti kl 10 -15

Kiladalens dag
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Mingel med snacks efteråt.
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Hjärtligt välkomna
till – gammalt och
På ett pärlband genom Kiladalen hittar du marknader, aktiviteter för små och stora, utställningar, konst,
bygdegårdsförening
och hembygdsförening
liten
med egna och andras
Hemvändardag
med hantverk, korv och
Lunda kyrka kl.18.00.
loppisar, shopping,
fika, mat och mycket mer.vering,
Läs mer
påmarknad
www.kiladalen.com
har loppis, försäljning, bildvisning i bygdeprodukter.
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fika.
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Biodlarföreningen
kyrka
i Svalsta erbjudanden, god mat och 29
Q-star
kaffeservering.
för barn.”Brudkronor
Besök och dopdräkter”.
Lasätter gård
hardet
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fläderdryck
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visar
Utställning:
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Präst samt
finns
påprovsmakning
plats med
för
av
Krustorps
minihästar.
och
fika
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i Jönåker
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mingel
med
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rad peppar från Asien.
longshopen.
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Gård och
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öppet
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öppet – kom
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dag
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Museet på Laggartorp är öppet.
Kärstalöts loppis & genom
kuriosa
håller
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Kyrkbingo:
Besök alla våra fyra kyrkor, hitta vilka bilder
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Kalle i Backen / Backens Plåtverk
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kyrka, få shopping,
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pris!mat och mycket m
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Kiladalens dag

25 aug kl 10-

25 aug kl 10-15

lekar för hela familjen. Mat och fika. Öppet 10-16.

14 Tuna Orangeri B&B

Vi tackar
våra sponsorer!
våra sponsorer!
Björkelunds Möbler och Inredning

tackar
Säsongens paj med kaffe tillVi
specialpris.
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Läs mer på www.kiladalen.

Läs mer på www.kiladalen.com
Följ
oss på:
på
Läs mer på www.kiladalen.com
och Följ
oss
www.kiladalen.com
@kiladalen
Följ oss
oss på:
på facebook:
Läs mer på www.kiladalen.com och Följ

Karin Michelson visar sitt arbete med smycken och stenar.
Bildkonstnär Inger Midell visar miniatyrmålningar.
Flyttrea på massor av varor. Kom och fynda!
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Vi tackar våra sponsorer!

instagram: @upplevkiladalen
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