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TAVLEBORD – Tavlebords Honungsgård

TORP – Bergholtz trädgård & hantverk

Tavlebord 127, 473 97 Henån
Familjen Josefsson: Helge 0709-820417, Pia 0703-528560
www.tavlebordshonungsgard.se

Torp 740 473 93 Henån
Caroline: 0708-483308 Göran: 0703-332455
Vägbeskrivning: Från Torps k:a mot Henån, första huset på höger
sida.

Vägbeskrivning: Sydvästra Orust, ca 300 m från Tegneby korsväg
mot Nösund.

Välkommen hem till oss på Bergholtz trädgård och
hantverk. I gårdsbutiken finns keramik av mig Caroline.
Lammskinn från våra får, trädgårdstillbehör och mycket
annat. I stallet och i trädgården hittar ni andra lokala
hantverkare. Avnjut en gofika och umgås med våra
gårdsdjur.

Låt dig fascineras av binas fantastiska liv i genuin
lantlig miljö!
• Bi-utställning med filmvisning och levande bin i
visningskupa
• Café med hembakat (även alternativ för dig som inte
tål allt)
• Gårdsbutik med nyskördad honung, hudvård och
hälsokost med honung och propolis, presentartiklar
m.m.
• Boende i ”bikupa” – annorlunda boende!
• B & B på övervåningen i huset
• Loppishörna
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TÖLLÅS – Töllås Fårgård
Töllås 691,473 91 Henån, www.fargard.se
Familjen Baumann: Barbara: 0733-788295, Morgan: 0709-203101
Vägbeskrivning: Kör norrut från Henån 6 km mot Uddevalla, sväng
höger mot Slussen, efter 1 km tag vänster mot Töllås. Följ skyltar,
2,2 km

I gårdsbutiken kan du handla färskt lamm- och fårkött,
rökta detaljer, flera olika lammkorvar, marmelad, sylt,
gelé, chutney, saft, surdegsbröd, lammskinn och skinnprodukter mm.
I fårstallet finns servering med varma rätter, våfflor,
kaffe och kakor.
Utställare som finns på gården

• Creative Crafts by Marina Larsson: handstöpta ljus
och handsydda tenntrådsarmband.
• Marianne Larsdotter: konsthantverk i ull.
• Karlssons Marsipan i Kareby: egentillverkad
marsipan.
• Skärhamns Bigårdar: honung.
• Gerhards Ost: ett brett utbud av ostar.
• Christian Erlandsson: pilflätning, försäljning och
demonstration.
• Hjärtebo Gård: salvor, hudoljor och cerat.
• Inger-Lill Kola: smycken, silver, skinn, lampwork,
glaspärlor, stickat och ungsgjutet glas.
• Evalena Svensson och Lena Nilsson: stengodskeramik
för både hemmet och trädgården.
• Cecilia Bergil: handstickade bruksplagg.
• Salt och Stickat: ponchos, sjalar och handledsvärmare
av Merinolammull.
• Mollösunds ljus- ljuset i väst: lokalt producerade ljus
av hög kvalité.
För att få den allra senaste uppdateringen angående
utställarna ber vi er besöka vår
hemsida www.fargard.se
Hjärtligt välkomna!
2021
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Varmt välkomna till oss!
Familjen Bergholtz

Mickelsmäss
Skördefest
Mickelsmäss räknades tidigare som en av de
största helgerna på året. I början på 1800-talet
var Mikaels dag den dagen som de flesta unga
längtade mest efter. Då började nämligen årets
enda lediga vecka. Mikaeli dag inföll den 29
september och var fram till 1772 en helgdag.
Mickelsmäss var en viktig dag också på ett
annat sätt. Den var en allmän flyttningsdag
för allt tjänstefolk. Det passade bra eftersom
Mikaeli betecknade ”en gränsperiod inom
vegetations- och arbetsåret, efter skörden och
före vinterarbetenas början”.
I samband med flyttningen kom friveckan vare
sig man flyttade eller inte och påpassligt hölls
då på många platser stora höstmarknader, skördefester, gillen och ”mickelsmässdanser” i hela
landet. Det gjorde att Mickelsmäss av många
ansågs som årets största högtid vid sidan om
julen. Man träffades på marknader, man festade
och åt gott. En del höll kalas för att tacka dem
som arbetat på gården.
Mickelsmäss avslutade odlingsåret och lyste
upp vardagen under en period på året när höstmörkret började falla och det ännu var långt
kvar till jul.
www.orustsslojd.se • tjornslojd.se
www.slojdforeningenjordhammar.se
www.foreningengoteborgslojd.se

Slöjdvandring
Skördefest
25–26 September 2021
lördag–söndag, kl 11–16
Besök slöjdare och konsthantverkare
från Orust, Tjörn, Kungälv, Jörlanda,
Säve och Stenungsund i ateljéer
och verkstäder eller gemensamma
slöjdlokaler och butiker.
Samtidigt firas hösten på flera platser
med skördefest och matfest och du
kan smaka, lukta och köpa hem vad
som skördats.

Varmt välkomna!
www.orustsslojd.se • tjornslojd.se
www.slojdforeningenjordhammar.se
www.foreningengoteborgslojd.se

HENÅN – Nätverket Textil redesign och
återbruk
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Studieförbundet Vuxenskolans lokaler,
Södra Strandvägen 17, 473 34 Henån, Kontaktperson: Maria
Schmidt Larsson 0705 835435,
maria.schmidt@daucusdesign.se

Välkommen till inspirationsutställning, försäljning av
plagg och andra ting skapat av textilt återbruk, samt
mönster, material och beskrivning och prova på workshops. Information om höstens kurser inom textil redesign och återbruk.

HENÅN – Orusts Slöjd
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Södra Strandvägen 17, 473 34 Henån, www.orustsslojd.se
Kontaktperson: Ann Holmdahl 0703-539550

Orusts Slöjd visar upp sin nya lokal i Henån, samma
hus som Studieförbudet Vuxenskolan, Södra Strandvägen
17 fast på bottenvåningen (vid busstationen).
Slöjdare i arbete, workshops och hantverk till salu.
Välkomna!
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STALA-KÄRRA – Fårgården i Stala
Stala-Kärra 621, 472 96 Varekil
Gunwor och Lars Larsson 0702-376997
www.fargarden.se hitta oss på facebook
Vägbeskrivning: Från Varekil väg 178 mot Ellös, efter 2 km tag
höger mot Stala k:a. Följ vägen ca 1 km, skylt vid vägen, höger sida.

Välkomna till vår gårdsbutik med får och lammskinn
från gårdens egna djur Handsydda nallar och får, tofflor
och annat smått och gott.
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TAVLEBORD – Tavlebord Lanthandel
Tavlebord 110, 473 97 Henån, Annelie Andréasson 073-800 35 35
info@tavlebord.se www.tavlebord.se
Vägbeskrivning: Sydvästra Orust, c:a 200 m från Tegneby korsväg
mot Nösund. Granne med Tavlebords Honungsgård.

Saluhall med lokalt producerade livsmedel och hanverk.
Kafé med hembakat. Utställning av lanthandelsföremål.

2021
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BJÖRHOLMEN
Hantverk med fokus på reparbeten

HÅV – Orust Äpple och musteri
Håv 830 474 93 Ellös, 0706-647355, martinsapple@hotmail.com
Vägbeskrivning: Väg 178, 1 km väster om Tegneby korsväg mot Ellös.

Klova, Björholmen 3, 47191 Klövedal, Nina Romanus 0768-581184
Instagram: @lisaplommon @kulturkofta @monicasullhantverk

Välkommen till oss på musteriet i Tegneby med egna
odlingar. Visning av gårdens fruktträd och grönsaksbäddar. Orust biodlare visar upp honungskupan.
Försäljning av: årets skörd, honung & nypressad must.
Inlämning av frukt till pressning.

Färgsprakande stickning, inspirerande återbruk, säkra
knopar och flygande ull mm. Hantverk och slöjd till
försäljning i boden och havsutsikt från bryggan. Denna
helg arbetar vi med reparbeten. När vädert tillåter kan
man prova repslaging utomhus.
Välkomna!
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Hjärtligt välkomna!
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FLATÖN – Flatö-Malö Hembygdsförening
Bredvid kyrkan, www.flaton.se
Kontaktperson Ann-Marie Nordling, 0704-326415
Vägbeskrivning: Färjorna, Malö- och Ängö- går var 20:e minut.

ÖDSMÅL
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Slöjdföreningen Jordhammars medlemmar visar och säljer
sitt hantverk, hembakt och förädlat från trädgården.

NÖSUND – Galleri Tärnan
Magasinet vid Ångbåtsbryggan, 474 96 Nösund,
Maj-Britt Olsbo, 0763-076382, www.majbrittolsbo.se

Närproducerade ekologiska grönsaker, potatis,
blommor, honung, osthyveln, mm.
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Vägbeskrivning: Från Varekil väg 178 mot Ellös, vid Tegneby
korsväg sväng vänster mot Nösund, i Nösund kör rakt fram mot
vattnet, parkering finns utanför Magasinet.

I galleriet säljer vi växter, smaksatta oljor, tovat, sylt,
marmelad mm. Här finns också akvareller, böcker,
vykort mm.

Restaurangen serverar skördebuffe' samt café.

JÖRLANDA

14
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ÖBERG – Fårgården på Öberg
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Galleriet, Jörlandavägen 7D, 444 65 Jörlanda
Kontaktperson: Arne Bohström 0303-223622

10 till 15 slöjdare på plats. Försäljning av slöjd och
slöjdmaterial, hembakat och hemlagat.

Vägbeskrivning, mellan slussen och Stillingsön. Från Stillingsön
2,5 km och från Slussen 8 km, ligger precis vid vägen vid
Allmagskile.
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Välkommen till vår gårdsbutik med får och lammskinn
från gårdens djur, även hantverk som kuddar, tofflor,
nallar och kort mm.

Vi kommer även att ha loppis i trädgården, vid dåligt
väder kommer loppisen vara på logen.
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KÅREHOGEN – Fröken Trulls Café & Antikt
Kårehogen 110, 474 93 Ellös, 073-5401935, mat@frokentrulls.com
Facebook och Instagram @frokentrulls

Välkomna hem till Fröken Trulls. Vi erbjuder god mat &
fika i en unik miljö. Vi kombinerar vår restaurang med
antika möbler, där allt med en prislapp är till salu. En
upplevelse för hela familjen.
Varmt välkomna
Slöjdvandringen arrangeras av slöjdföreningarna Orust,
Stenungsund och Kungälv i samverkan med Göteborgs och
Bohusläns Hemslöjdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har stöd från Orust kommun och från VG regionen.

2021
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JÖRLANDA STATION (GALLERIET)
Inlands Hemslöjdsförening, Kungälv

Öberg 606, 472 82 Stillingsön
0707-210902, eller 0707-424302, Instagram: @fargarden.oberg

Småskalig brukskeramik med naturen som
inspirationskälla, drejad av Cecilia Zettersten inflyttad
hobbykeramiker från Höganäs.
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är på Jordhammars Herrgård, Ödsmål
www.slojdforeningenjordhammar.se
Kontaktperson: Asta Backman 0303-775016

4

Kaffe, äggost, varmkorv och dricka finns!
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JORDHAMMARS HERRGÅRD
Slöjdföreningen Jordhammar

8

Kom och se vårt skolmuseum med utställning av unga
konstnärers tavlor, skolplanscher och textilier. Här kan
man också fynda allehanda grönsaker, rotfrukter, frukt,
bär mm från lokala odlingar.
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KUNGÄLV
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KÅREHOGEN – Morlanda Handelsträdgård
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Kårehogen 110, 474 93 Ellös, www.morlandaht.se info@morlandaht.se
0304-53091 eller 0709-702833
Facebook och Instagram @morlandahandelstradgard
Vägbeskrivning: Från Ellös, följ Morlandavägen (770) kör c:a 2,3 km mot
Henån. Sväng av vid Kårehogen. Skyltat från vägen. Handelsträdgården
ligger vägg i vägg med Fröken Trulls Cafe'

Under skördefesten kan vi erbjuda ett stort urval av växter
och plantor som hör årstiden till. Pelargonmuseet är ett
måste, där ni kan njuta av drygt 600 olika unika sorters
vackra pelargoner.
Du hittar även höstens alla läckra lökar som snart skall i
jorden. Hösten är också en utmärkt tid att plantera inför
nästa säsong och mycket av detta finns på plats under dessa
dagar. Erik, vår trädgårdsmästare finns till hands och tipsar
om allt som går att plantera under hösten. Du hittar även
spännande inredningsdetaljer, krukor, ljus och presenter.
God mat och fika hos våra grannar på fröken Trulls Café.
Välkomna till Morlanda handelsträdgård!

HÅLTA – Stina Wallgrens Vävbod

TJÖRN
SKÄRHAMN – Tjörnslöjds butik
Södra Hamnen 31, 471 32 Skärhamn, www.tjornslojd.se

Ytter-Restad 700, 442 95 Hålta, 0303-247970, 0736-322282,
www.finnvav.se
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Tjörnslöjds nya butik finns mittemot Nordiska Akvarell
museet. Här kan du ta del vacker och praktisk slöjd från
många olika lokala hantverkare och slöjdare.
OBS! Öppet 11–15.
Välkomna!

BLEKET – Lottas Bak & Form, Surdegsbageri
Bleketvägen 40 B, 471 50 Bleket, info@lottasbakoform.se,
www.lottasbakochform.se Facebook: Lottas bak & form

Njut av bageriets specialteter och gott sällskap. Ta med
något handarbete du kan hålla på med när du fikar.
Inspirerande slöjd finns att se på plats.
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Här visas och säljs finnväv, övrig textil, trähantverk,
smide och tecknade kort.

GÖTEBORG
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SÄVE – Föreningen Göteborgsslöjd
15

Bärby Herrgårdsväg 10, Säve, www.goteborgsslojd.se
Kontaktperson: Bengt Manfredsson 0705-945 485

Föreningen Göteborgsslöjd kommer att vara på
Bärby Självplock i Säve på Hisingen. Föreningens
medlemmar visar och säljer sitt hantverk.

Reservation för ändringar i programmet efter broschyrens tryckning.
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