Halmballelegeland ved Petersborg
Rundvisninger:
For voksne – til fods. Varighed ca. 45
minutter.
Rundvisningerne starter ved Petersborg
Børnerundvisninger i halmvogn efter
traktor
Rundvisningerne annonceres på dagen.
Bålaktiviteter for børn
Snobrød m.m. ved shelteren ved søen.
Økologisk Cafe kl 10-16
Kaffe, kage, frokostretter og gode sager i
cafeområdet ved Petersborg.
Pølsebod med AiHs økologiske pølser
Musik ved Petersborg
Rygtesprederne fra Hjortshøj kommer og
spreder nye og gamle musikalske rygter.

Andelssamfundet i

Hjortshøj
Byder velkommen til

Økologisk
Høstmarked
Søndag
1. september 2019
kl. 10 - 16
Kom forbi og få masser af oplevelser og
viden om økologi for børn og voksne.
Der er gratis adgang

Håndarbejdshuset har åbent mellem kl. 1016. Kom og se hvad brugere i husets
åbningstider kan deltage i af sy,
strik/hækle/male/væve/farvemæssige
aktiviteter.
Sundhedscafe Kl. 10-16
I Femmeren, det gule fælleshus i bogruppe 5,
er der skabt et rum for nærvær og afslapning.
Det er muligt at prøve forskellige former for
alternativ behandling. Kom forbi huset, når du
ankommer og book en tid til senere på dagen.
25 - 30 minutters prøvebehandling for 50 kr.
Reiki Healing og Fysiurgisk Massage
v. Søren Jepsen (Sundhedshus Hjortshøj)
Tlf. 6130 5020 http://lysfald.dk
Nordlys Massage og Healing
v. Marie Louise Maegaard
Tlf. 6015 1718 https://mimaegaard.dk
Transport og parkering
Bus 12 og Letbanen.
Parkeringspladser ved Østergårdstoften,
Hjortshøj Møllevej og Gammel Kirkevej.
(Eventuelle ændringer i programmet bliver
annonceret på Andelssamfundets
Facebookside)

Du kan hilse på hønsene ved deres mobile
hønsehus på marken, klappe gederne og
deres store kid, se grisene, gå en tur i
marken, få en naturoplevelse, smage og
købe økologiske produkter, købe smukt
og lokalt kunsthåndværk og nyde dagen
med børn, venner og familie.
www.andelssamfundet.dk

Boder og udstillere ved høstmarkedet
omkring og i Petersborg Gammel Kirkevej 116a, 8530 Hjortshøj

Biavl i Andelssamfundet
v. Karen Rolskov og Pia Cisko – AiH Hjortshøj
Tlf. 4094 5646
ksr@soevejen.dk og piacisko@hotmail.com

Håndarbejdshuset i AiH
v. Dorte Wahlberg
Her arbejdes med stof, garn, perler og fine
effekter.

De Fire Istider - italiensk is
v. Michel Jespersen - AIH Hjortshøj
Tlf. 2095 2800 www.defireistider.dk

Kunsthåndværk fra Butik Unik
Se mere på facebooksiden for Kunstnerhuset
KARAVANA

De kreative værksteder
v. Lena Dalgaard og Elisabeth Majland
AiH Hjortshøj
lenabd7@gmail.com og Elisabeth-m@sol.dk

Stenovnspizza fra hjemmebygget stenovn
v. Michel Jespersen - AIH Hjortshøj
Tlf. 2095 2800 www.chezmichel.dk

Fixeværkstedet i AiH
Kig ind og se hvad der sker i Fixeværkstedet.
Galleri Graneberg
v. Ina Marie Graneberg – AiH Hjortshøj
Tlf. 3029 7633 inagraneberg@gmail.com
Genbrugsbutikken i AiH
Find fine ting og gør en god handel.
Genbyggeren
v. Rikke Mosberg – AiH Hjortshøj
Se hvem der udstiller og sælger
kunsthåndværk på facebooksiden for
”Genbyggeren”
Genveje til udvikling
v. Jørgen Olsen gtu.dk/ og
www.facebook.com/pages/Genvej-til-udvikling

Høstmarkedet støttes af

Perlekæder og keramikskåle
v. Yen Broby Madsen - AiH Hjortshøj
Tlf. 2714 2699 yenbroby@yahoo.dk
Vimby Høker og bageri
Økologiske brød og kager, is og specialiteter
og AIH kød, v. Petersborg, Hjortshøj
hoekeren@vimby.dk og bageri@vimby.dk
Værkeriet i bogruppe 6 i AiH
Kunsthåndværk og fine sager
Økoradissen
Frugt og grønt ved Svend Skovsbøl Knudsen
Tlf. 6092 2709
okoradissen@gamil.com

