MEDVERKANDE
Skördefest 2018
1. ABC – aktiva insatser för
människa och miljö
Aktivitetstält. Eko-fika tillagad på
lokala och ”här-odlade” råvaror
från Lund, även vegan o glutenfritt. Information om föreningen.
facebook: ABC - Active contributions for people and the environment

2. Agusa Torp o Gård

Erbjuder intresserade att teckna
sig för köttlådor med lammkött.
Lammskinn och grönsaker till
försäljning.

3. Alte kamereren

Söndagskonsert i parken 12.30.
www.altekamereren.org

4. Anitas dekorationer

Mat- & prydnadspumpor samt
majs, försäljning.

5. Askeröds honung

Försäljning av lokalt producerad
honung samt bivax och tass-salva
från Askeröd, Hörby kommun.

6. Björkallén 2

Säljer ullprodukter från egen fårproduktion: bruksvaror, skinnfällar och tovat. Visar kardning och
tovning.

7. Björnes gård

Kött, charkuterier och skinn från
egna lamm och getter, försäljning.
facebook: Björnes Gård

8. Bleckhornen

Skördeparad från Stortorget
lördag kl 11.00, spelar i parken
11.30. www.bleckhornen.org

9. Blomsterbönan

Närodlade perenner och kryddor.
Säsongens blomster:
blomsterbonan.se

10. Bohemia Gård

Försäljning av saft, senap, handspunnet garn, kardflor, valkbrädor,

textilhantverk i ull och lin; vävt,
knypplat, broderat, nålbundet.
Pärlor och knappar i naturmaterial. Björkvispar, fårskinn, spillskinn. facebook: Bohemia Gård

11. Brunnshögsodlare

Säljer vitlök, grönsaker, blommor
mm. Samtalar om odling och erfarenheter. lund.se/odlailund

12. Båvners Bryderier

20. Elisabeth Guevara
Visar och säljer lokalproducerade
schalar, strumpor och halsdukar i
ull och alpacka.

21. Emily Bronstrop

Information om Skördefesten i
informationstältet.

22. Emma Fäldt

Försäljning av sömnad i linnetyger: brödkorgar, brödpåsar, barno vuxenförkläden, västar. Lammskinn från vår egen fårgård.

Sagoläsning i kåtan lördag kl14.00
och söndag kl 10.30. Emma läser
sin bok ”Maja i parken” för barn
2-5 år. Signerar och säljer sina
böcker. www.emmafaldt.com

Kortföredrag: Nyfiken på... Blommor och bin, stora tältet lördag kl
13.00.

Visar kvigor och berättar om sin
uppfödning, på stora gräsplanen.
facebook: Fairyhills Gård

Matområde 2: Höstsoppa med
nyskördade rotfrukter och kål.
Skördegryta på nyskördade grönsaker med klimatsmart vilt- eller
naturbeteskött: casseroll.se

Växthuset söndag. Liten planta
blir vacker blomma! Inget gror
och växer utan rätt förutsättningar! Precis som växter behöver
mycket kärleksfull omsorg, näring
och goda uppväxtvillkor för att
blomma, gäller detsamma för alla
barn. Vi berättar om kommunens
familjehemsvård, och hur man
kan vara med och ge ett barn en
stabil grogrund. Var med och odla
fram förutsättningarna för alla
barns rätt till en trygg och god
uppväxt! ”Så ett frö!” – Bli familjehem! www.lund.se

13. Camilla Ländin, Råbylunds
biodling.

14. Casseroll Food Truck

15. Christina Bengtsson

Söndag. Kransar och dekorationer
av naturens skafferi samt egna
tvålar, försäljning.

16. Djurens Fristad Lund

Aktivitetstält, lördag: prova-på
ullhantverk samt information om
föreningen. Veganfika. facebook:
Djurens Fristad Lund

17. Den Gamles Gård

Lördag. Plantor, blommor och
grönsaker, försäljning: picasaweb.
google.com/dengamlesgard

18. Ecofungi

Information om svampympning,
säljer färsk svamp och svampodlingar. ecofungi.se

19. Ekelundsskolan

Säljer egenproducerad honung,
vinsten går till biståndsprojekt:
lund.se/ekelundsskolan

23. Fairyhills Gård, Stehag

24. Familjehemsgruppen

25. Fels bigård

Närproducerad honung från slätt,
äng och mosse från Lund och
täckvax till hudvårdsprodukter.
Några av våra bin brukar följa
med och visa vilka de är i en liten
visningskupa: felsbigard.se

26. Fisky Business

Matområde 3. Stekt sill med hemgjort potatismos, rårörda lingon
och pressgurka. Stekt sillamacka.
fiskybusiness.se

27. Fjorgyn

Matområde 1. Fikaservering med
tårtor och bakverk med egenodla-

de grönsaker och bär. Försäljning
av mathantverk och provsmakning av olika slags bondbönor,
kålrötter, rödbetor, morötter. Info
om bevarande- och amatörsorter.

36. Glada Geten Gårdsmejeri
Getost från det lilla mejeriet. gladageten.se

37. Gladekulle Trädgård

Information om föreningen, säljer
tidningen Odlaren: fobo.se

29. Folkdansföreningen Forrás

Grönsaker och honung från småskalig ekologisk odling i Torna
Hällestad. facebook: Gladekulle
Trädgård

Folkdansuppvisning och prova-på
söndag kl 14 i Solens och Skuggans trädgård: forras.se

Försäljning av småskaligt tillverkade produkter samt äpplen och
päron: gloriasappelgard.se

28. FOBO

30. Framtiden i Våra Händer
Information om föreningen:
framtiden.a.se

31. Frönshult Wagyu & Simmental
Säljer mindre prova-på påsar och
köttkassar med nötkött från Simmental djur. Endast äldre hondjur
som levt ett gott och långt liv med
många kalvar slaktas: fronshult.se

32. Fältenborg Gård

Försäljning av grönsaker och
blommor, ekologiskt odlade, ca 3
mil utanför Lund. Även ett mindre
antal grönbetesägg i olika färger.
facebook: Fältenborg Gård

33. Föreningen Gamla Lund

Information och försäljning av
årsböcker, bland annat 2012 ”På
landet i Lund” om Lunds koloniområden: gamlalund.se

34. Föreningen Skånelin

Aktivitetstält. Visning och prova
på linberedning med att bråka,
skäkta och häckla, film om odling
och beredning. Försäljning av
linolja, linoljesåpa, hemgjorda
disktrasor. skanelin.se

35. Gaston & Vega

Matområde 3. Veg burgare med
picklad rödlök, och vår egen
dressing; veg. BBQ burgare med
kryddstark sås, och hemslagen
vegansk mayo; veg. gulaschgryta
med heta skånska bönor, hembakt
tomatbröd: gastonochvega.se

38. Glorias Äppelgård

39. Grinde Sweden

Ekologiska hudvårdsprodukter
med råvaror från växtriket. Oljor,
vaxer och hydrolat. Lokalt producerade i Malmö: grindesweden.se

40. Grönalunds Bi och Musteri
Säljer äppelmust mustat på trädgårdsäpplen från närområdet,
honung från ängs- och skogsmark,
saft från närodlade bär. facebook:
Grönalunds Bi och Musteri

41. Hallontorpet

Aktivitetstält. Våfflor med hallonsylt och grädde. Försäljning av
produkter av ekologiskt odlade
bär och grönsaker. hallontorpet.se

42. Holma folkhögskola

Kursen Skogsträdgård; odling och
ekologi berättar om skogsträdgårdar och säljer relaterade produkter. Kursen Mat ur jorden berättar
om sin utbildning och säljer produkter från klassens ekologiska
odlingar. holmafolkhogskola.se

43. Honungsgården

Lokalproducerad sorthonung
samt kosmetik och andra produkter, där stor del av innehållet
kommer ifrån våra bins arbete.
www.honungsgarden.se

44. Inger Hallberg

Försäljning av sylt, örtsalter,
svamp och keramik.

45. Inger Hjalmarsson, SLU
Alnarp
Växthuset, lördag. Vilken sorts
frukt har jag? Pratar äpplen och
päron med besökarna. Ta med
minst tre välutvecklade frukter
från trädet du vill få sortbestämt.

46. Jannika Boström

Säljer sylt, saft, gelé, honung och
fruktremmar, även växtfärgade
garner och annat hantverk.

47. Jenny Lindqvist

Sagoläsning i kåtan lördag
kl 10.30 och söndag kl 14.30,
Jenny läser Hösten knackar på och
Våren kommer krypande, pysslar
med barn 2-4 år. Säljer signerade
böcker.

48. Jolans keramik

Handgjord keramik: mjölksyrningskrukor, muggar, kannor,
fågelbad, ostkupor och trädgårdsprodukter: ramslökspesto, krasseodlingar, smakprov på syrade
grönsaker, örtsalt, kryddknippe,
blommor: jolanskeramik.com

49. Karin Sjölin, Lunds kommun

Vad händer i observatorieparken? Guidad tur med Karin Sjölin,
landskapsarkitekt, Lunds kommun, söndag kl 11.30. Samling vid
Växthuset.

50. Karins Äpplen & Vångamust

Säljer obesprutade äpplen och
päron från Karins Äpplen, en gammal fruktodling i Villands Vånga
och även kravmärkt och sortren
äppelmust från granngården
Vångamust.

51. Ke Deng

Lördag. Säljer vitlök och grönsaker, pak choi sallad, broccoli,
squash, sparrissallad, kålrabbi.

52. Kickis Trädgård

Information om Skördefesten.
facebook: Kickis Trädgård

53. Kobjer och Sliparelyckans
Mustinitiativ
Äppelmustning av besökarnas
äpplen. facebook: Kobjer och Sliparelyckans mustinitativ

54. Koloniföreningen S:t
Månslyckan

Växthuset lördag. Informerar om
koloniområdet och lite allmänt
om hur det fungerar med koloniområden i Lund. Hälsar alla välkomna till sin höstfest söndag 23
september kl 12-16, Möllegatan 7:
sanktmanslyckan.se

55. Kul med Nycirkus

Nycirkus för barn från 7 år, akrobatik och jonglering. Lördag
kl. 11.00 och 14.00 på stora gräsplanen.

56. Källunda gård

Visar Källundas KRAV-grisar.
Utställning. Aktivitetstält. Pizza på
gårdens råvaror: kallunda.se

57. Kögels Biodlingstjänst

Erbjuder honung, kurser, bisafari,
andelsbiodling: biodlingilund.
wordpress.com/

58. Köksträdgården i Flyinge

Säljer grönsaker, skott och örter
från en småskalig familjedriven
grönsaksodling. Vi odlar för hand
enligt ekologiska principer.
kokstradgarden.nu/

59.

62. Lil’ Farm
Kakor, marmelad och egentillverkad tvål, försäljning:lilfarmnc.com

63. Lilla Åkarps Must & Marmelad

Försäljning av hemkokt äppelmarmelad från Österlen med
spännande smaker. Även must och
granola med torkade äpplen från
egna odlingar.

64. Lillgårdens Bi och Trädgård

Försäljning av honung från Maglasäte. facebook: Lillgårdens Bi och
Trädgård

65. Louise Fredriksson

Försäljning av eternellarbeten.

66. Lunds Fontänhus

Information om föreningen,
försäljning av sylt, marmelader,
kimchi, surkål och inlagda rödbetor. lundsfontanhus.se

67. Lunds kommun, park och
natur

Växthuset lördag. Vilken sorts
frukt har jag? Prata äpplen och
päron med Inger Hjalmarsson,
nationella genbanken, SLU Alnarp.
Ta med tre välutvecklade frukter
från trädet du vill få sortbestämt.
Söndag. Vad händer i observatorieparken? Guidad tur med Karin
Sjölin, landskapsarkitekt, Lunds
kommun, söndag kl 11.30. Samling vid Växthuset.

68. Lunds Matvarukooperativ
60. Landet Oss
Försäljning av allt från brytbönor
och svartrot till amarant och zinnia. facebook: Landet Oss

61. Lennarts Trä

Visning och försäljning av trähantverk: vrilar, nyckelskåp, skärbrädor, underlag, äggkoppar mm.

Söndag. Kooperativet skapar
direkt kontakt mellan konsument
och matproducent på Stenkrossen. Prova ett spel om det globala
jordbruket och provsmaka något
hemlagat på säsongens lokala
skörd. www.kooperativet.org/
blog/

69. Lunds Skogsträdgårdsförening
Informerar om föreningens
verksamhet med att anlägga
skogsträdgårdar i Lund, skott-

kärreinstallation med skogsträdgårdsväxter.

70. Matskeppet
Matområde 1. Högrevsburgare,
även barnburgare samt lax- och
veganburgare. facebook: Matskeppet Food Truck

71. Nathalie Lennartsdotter
Aktivitetstält. Vegofika med bullar, muffins, glutenfria cookies,
raw-chokladbollar mm och försäljning av sylt.

72. Naturkraft No 9
Kryddor och kryddblandningar,
försäljning. handlakryddor.nu

73. Naturum Skrylle
Växthuset. Gå tipsrunda, lös uppdrag om miljöfrågor och natur.
Tävla om kväll i viltgömmet Gyltan. Pyssla din egen superhjältemask: lund.se/naturum

74. Nina Renarve
Försäljning av brända mandlar.

75. Nordic Elk, skinnprodukter
Försäljning av väskor, förkläden
mm av älg- och oxskinn.

76. Norra Mellby Design
Snickeri och keramik, försäljning. facebook: Norra Mellby
Design

77. Ola von Schantz
Försäljning av skogshonung från
nordöstra Skåne.

78. Omväxling
Försäljning av bröd, knäcke och
kakor. facebook: Omväxling

79. Origano
Söndag. Information om en ny
skånsk matmarknad på nätet där
du kan handla ekologiskt och
närodlat. Direkt från producent
till din ytterdörr: origano.se

80. Ottarps Torp
Säljer senap mald med kula,
honung, marmelad och chokladkräm: ottarpstorp.se

81. Permakultur i Skåne
Information om föreningen och
försäljning av plantor, böcker,
tidskrifter: permakulturiskane.se

82. Pilgårdens hantverk
Aktivitetstält. Visning av pilflätning, borstbindning samt möjlighet att prova på. Försäljning av
pil- och angoraprodukter samt
borstar: pilgardenshantverk.se

med grädde och sylt:
sambruket.se

90. SAXDAX
Spelar allt från Bach till barnvisor söndag kl 15 i Solens och
Skuggans trädgård.

91. Sigvard Månsgård Gårdsbutik
Matområde 2. Lammburgare och
lamm-wienerkorv:
sigvardmansgard.se

92. Skånes Kärngårdar

83. Robert Townsend

Information om föreningens
verksamhet. facebook: Kärngårdar

Ekologisk honung från Brååns
dalgång vid Nöbbelöv.

93. Skånsk chili

84. Ronny Karlsson
Försäljning av plantor och honung. www.rkblommor.n.nu/

85. Råbylunds biodling
Visning av bikupa samt provsmakning och försäljning av
honung och andra biprodukter.
Medverkar i “Nyfiken på...”
lördag kl 13.00. facebook: Råbylunds biodling

86. Röstånga bröd
Försäljning av osötade och långtidsjästa surdegsbröd på färskmalet mjöl från egen handstenkvarn: rostangamolla.se

87. S:t Hansgården
Aktivitetstält söndag. Försäljning
av egna produkter. Presentation
av verksamheten och någon enkel gratisaktivitet.
lund.se/sthansgarden

88. Sambruket i Sösdalabygden, odlare
Information om föreningen,
försäljning av grönsaker:
sambruket.se

89. Sambruket i Sösdalabygden, servering
Matområde 1. Linsgryta, våfflor

Information och försäljning av
färsk chili och heta såser, chutneys med mera: asmundtorp.com

94. Stadsparkscaféet
Lite längre in i parken finns denna permanenta servering: stadsparkscafeet.se

95. Staffan Björklunds teater
”Madam ROT” en dockteater för
hela familjen med rotfruktspyssel efter föreställningen. Söndag
kl 11.00 och 13.30 i stora tältet:
staffansteater.se

96. Strömbacka Korv & Must
Matområde 1. Grillkorv, veg.korv
och kabanoss, allt KRAV, egen
äppelmust.

97. Surtantens syrade
Information, demonstration
och försäljning av mjölksyrade,
ekologiskt certifierade grönsaker. Säljer bok om fermentering.
www.surtantens.se

98. Tabemasu Ka-Jen
Matområde 3. Maträtter med
japanska smaker: facebook: Tabemasu Ka-Jen

99. Tamlin Wesseus
Tamlin & Tristans laggbröd,
granskottsirap och ev svamp.

100. Träffpunkt Linero
Söndag. Information om fotocirkel för seniorer samt projektet
”Världen i Lund” som delar ut
smakprover och recept: lund.se/
traffpunkter/

101. Vidablick
Ekologiska grönsaker som majs,
potatis, pumpa, lök och förädlade
produkter från gården som sylt
och saft: vidablicks.se

102. Vipans Restaurangutbildning
Försäljning av inläggningar och
bakverk: lund.se/Vipan

103. Värpinge Grön
CSA, REKO-Ring Lund, ”Härodlat”, försäljning av gamla kultursorter av grönsaker och mjöl.
Maler på egen stenkvarn. Socialt
arbete med integration, rehabilitering och utbildning. Odlingssamarbete med Fågelskolan/Naturskolan: varpingegolfbana.se

104. Wrams Aroma
Havtornsjuice, havtornsplantor,
havtornsmarmelad, andra ekologiska bär o drycker:
wramsaroma.se

105. Åhus Sylt och Bär
Försäljning av sylt och säsongens
bär & frukter från Kivik samt
kantareller och honung:
ahussyltochbar.se

106. Änglarps lugn
Säljer skinn från egna ekologiska
får och informerar om ekologiskt
kött som kan beställas för leverans senare under hösten:
anglarpslugn.se

107. Äventyrsarken
Häst- och vagnturer i parken:
aventyrsarken.se

