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Permakultur i Skåne/PolyCulture
För. Gamla Lund/Träffpunkt Linero
Hanna M, växtfärgning
Pilsgårdens hantverk/Fågelskolan
Naturskolan/Värpinge Grön LivsCultur
Inger H, grönsaker och keramik
Linda H, inläggningar
ABC
Lena I, grönsaker
Nina R,
Anitas
Kvargkungen
Hallontorpet dekorationer
Elisabeth G, alpackaull
brända
Djurens fristad
Lunds matvarukoop.
S:t Hansgården/Katrine A/Landet Oss
mandlar
Ernesto R, läderhantverk
Björkallén
Brödlabbet/Källunda gård
Världens mat
Honungsgården
Holma fhsk.
Grisar Kvigor
Malou E, sylt & saft
Ekobibblan/Fairtrade
Äventyrsarken
Måltidsservice/Vipans rest. utb.
Fels bigård

Lördag 23 september 10-16

Söndag 24 september 10-16

Under ytan - Varje heltimme utanför växthuset, naturum
Skrylle visar och berättar.
Kl 10 Skördefesten öppnar
Kl 10 Sagoläsning och pyssel i kåtan, Jenny Lindqvist
läser Hösten knackar på och pysslar med barn 2-4 år
Kl 11 Skottkärreparad från Stortorget, via Lilla Fiskaregatan och Bantorget ner till Stadsparken med Alte Kamereren i täten och häst & vagn längst bak – rulla med
din egen skottkärra fylld av höstens frukter
Kl 12 Rundvandring i Stadsparken med parkintendent
Lars Brobeck, samling vid Stadsparkscaféet, västra ingången.
Kl 13 Sagoläsning i kåtan, Johan Rockbäck läser ur sin
bok Rekordfarfar, Fummel och drummelrekordet för barn
5-8
Kl 14 Lunds Messingssextett spelar.

Kl 10.30 Staffan Björklund teater TRE PÅ ETT STRÅ
Kl 11 Växternas berättelser. Guidning med naturum
Skrylle, samling vid växthuset.
Kl 11.30 Sagoläsning i kåtan. Emma Fäldt läser boken
Maja i parken för barn mellan ca 2-5 år.
Kl 12 Bleckhornen spelar i parken
Kl 12 Rundvandring i Stadsparken med parkintendent
Lars Brobeck, samling vid Stadsparkscaféet, västra ingången.
Kl 13 Växternas berättelser. Guidning med naturum
Skrylle. Se kl 11
Kl 14 Folkdansuppträdande och prova-på, Folkdansföreningen Forrás
Kl 13 Växternas berättelser. Guidning med naturum
Skrylle. Se kl 11

MEDVERKANDE
Skördefest 2017
1. ABC
Visar odlings- och insektshotellsinstallation skapat av barn
och unga i Lund. Information
om föreningens stadsodlingsprojekt samt försäljning av växter,
grönsaker, örter och te. Prova på
för barn: gör en självvattnande
kruka, vik en fröpåse och inspireras av olika typer av insektshotell. Facebook: ABC - Active
contributions for people and the
environment.

2. Alte kamereren
Leder Skottkärreparaden lördag
kl 11 och avslutar i parken.
www.altekamereren.org

3. Anitas dekorationer
Pumpor och majs, försäljning.

4. Biskopshagens odlingar
Försäljning av många olika sorters grönsaker.

5. Björkallén
Försäljning av skinn, kragar, västar samt tovade kuddar, väskor,
sittdynor mm av ull från egen
fårproduktion. facebook: Björkallén

6. Björnes gård
Skinn och ägg, försäljning. Facebook: Björnes Gård

Egen tillverkning, råvaror vi
inte producerar själva tar vi från
närområdet. Facebook: Bohemia
Gård

11. Brunnshögsodlarna
På matområde 1: squashbiffar, ris
med svamp/kikärtor, svampsoppa, hallonruta med grädde mm.
www.lund.se/odlailund

12. Bygga och bo i Lund
Försäljning av skörd, projekt med
ensamkommande barn.
byggaboilund.blogspot.com/

13. Brödlabbet
Försäljning av ekologiska stenugnsbakade surdegsbröd och
annat gott från bageriet. www.
brodlabbet.se

14. Casseroll Food Truck
På matområde 2: vindolmar från
egen vingård fyllda med grönsaker eller rökt Bjärekyckling mm.
www.casseroll.se

15. Charlotte Edim
På matområde 1: afrikanska
munkar.

16. Djurens fristad
Prova-på ullhantverk och information om föreningen.
I aktivitetstält: veganfika. Facebook: Djurens Fristad Lund

17. Ecofungi Syd

Söndagskonsert i parken söndag
kl 12. www.bleckhornen.org

Information om svampympning,
säljer odlings-kit som kan dras
igång inomhus året om. Försäljning av grönsaker. www.ecofungi.se

8. Blomsterbönan

18. Ekobibblan

Närodlade perenner och kryddor.
Säsongens blomster.
www.blomsterbonan.se

Med LundaEko-cykeln lastad
med blädderex av böcker om
hållbarhet med fokus på mat.
Ger lästips. Quiz med fokus på
hållbar mat och måltidsservice
arbete. www.lund.se

7. Bleckhornen

9. Boel Åkesson
Försäljning av honung, fårskinn
och information om att boka vårt
ekologiska lammkött.

10. Bohemia gård
Försäljning av saft, senap,
handspunnet garn, kardflor,
valkbrädor, textilhantverk i ull
och lin vävt, knypplat, broderat,
nålbundet. Pärlor och knappar i
olika naturmaterial, björkvispar,
skinnspill, fårskinn av olika raser.

19. Elisabeth Guevara
Visar och säljer stickat av alpackaull.

20. Emma Fäldt
Sagoläsning i kåtan söndag kl
11.30. Emma läser sin bok ”Maja
i parken” för barn 2-5 år. Signerar
och säljer sina böcker.
www.emmafaldt.com

21. Ernesto Rico
Visning och försäljning av läderhantverk.

22. Fairtrade
Medverkar tillsammas med Ekobibblan m fl.
www.lund.se/fairtradecitylund/

23. Fairyhills Gård, Stehag
Visar kvigor och arrangerar
halmhoppning.
På matområde 2: hamburgare,
även vegetariska.
facebook: Fairyhills Gård

24. Fels bigård
Erbjuder 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. www.
felsbigard.se

25. FOBO
Information om föreningen,
säljer tidningen Odlaren. www.
fobo.se

26. Folkdansföreningen Forrás
Folkdansuppvisning och prova-på söndag kl 14 i stora tältet.
www.forras.se

27. Framtiden i Våra Händer
Information om föreningen.
www.framtiden.a.se

28. Frönshults gård
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.
www.fronshult.se

29. Fågelskolan
Information om odlingsprojekt
tillsammans med Naturskolan
och Håkan Rasmussons Golf och
Lantbruk, Värpinge Grön LivsCultur. www.lund.se

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

31. Glorias Äppelgård
Försäljning av småskaligt tillverkade produkter, äpplen och

päron. www.gloriasappelgard.se

32. Hallontorpet
Försäljning av produkter av ekologiskt odlade bär och grönsaker.
www.hallontorpet.se

33. Hanna Molin
Informerar om växtfärgning och
nålbindning. Säljer sylt, växtfärgat garn, nålbundna mössor och
strumpor.

34. Holma folkhögskola i Lund
Elever från kurserna Stadsodling,
Skogsträdgård och Entreprenad
vid Lunds första folkhögskola
informerar och säljer plantor,
grönsaker, syrat, örtsalt. www.
holmafolkhogskola.se

35. Honungsgården Skåne
Halland
Försäljning av sorthonung samt
tvål och andra produkter producerat med bin, ekologi och
närodlat i tankarna. Har med en
visningskupa. www.honungsgarden.se

36. Håkan Rasmussons Golf
och Lantbruk
Försäljning av grönsaker, honung, skinn mm. Information om
stadsnära CSA. Samarrangerar
med Fågelskolan, Naturskolan
och Värpinge Grön LivsCultur.
www.varpingegolfbana.se

37. Inger Hallberg
Försäljning av grönsaker och
keramik.

38. Jenny Lindqvist
Sagoläsning i kåtan lördag kl 10,
Jenny Lindqvist läser Hösten
knackar på, som hon illustrerat
samt pysslar med barn 2-4 år.
Säljer signerade böcker.

39. Johan Rockbäck
Sagoläsning i kåtan lördag kl 13,
Johan Rockbäck läser ur sin bok
Rekordfarfar, Fummel och drummelrekordet för barn 5-8 år.
Säljer signerade böcker.

40. Jolans keramik
Informerar om och säljer keramik t ex förvaringskrukor, fågelbad och muggar. Information om
mjölksyrning och försäljning av
mjölksyrningskrukor. Grönsaks-

försäljning. www.jolanskeramik.
com

41. Katrine Arvidsson
Endast lördag. Försäljning av
grönsaker, svamp och inläggningar.

42. Kickis Trädgård
Information om Skördefesten.
facebook: Kickis Trädgård

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

44. Kvargkungen
I aktivitetstält: smoothies Nordens Passion: havtorn, mango,
passionsfrukt Hallondröm: hallon, banan, linfrö. www.kvargkungen.se

45. Källunda gård
Visar Källundas KRAV-grisar.
Utställning. I aktivitetstält: kaffe
och friterade munkar. www.
kallunda.se

46. Köksträdgården i Flyinge
Informerar om odling med
handredskap. Försäljning av
gränsaker och kit för att så skott.
kokstradgarden.nu

47. La Botica de Pachamama
Information om och försäljning
av egentillverkade hudvårdsprodukter. Facebook: La Botica de
Pachamama

48. Landet Oss
Endast lördag. Försäljning av
grönsaker och blommor.
Facebook: Landet Oss

49. Lars Brobeck
Leder rundvandring i parken
lördag och söndag kl 12, samling vid Stadsparkscaféet, västra
ingången.

50. Lena Ingvad
Försäljning av grönsaker.

51. Lennart Nilsson
Visning och försäljning av slöjdhantverk.

52. Louise Fredriksson
Försäljning av eternellarbeten.

53. Lunds Fontänhus

Information om föreningen,
försäljning av syrade grönsaker,
chutney, marmelad mm. www.
lundsfontanhus.se

54. Lunds kommun, park- och
naturkontoret
I växthuset. Locka pollinatörer
till din trädgård och Svamputställning och tips. Lördag, varje
heltimme: Under ytan – träffa
djuren som bor i dammen. Naturum Skrylle. Bredvid växthuset.
Söndag: Guidning med naturum
Skrylle kl. 11,13 och 15. Växternas berättelser. Vad finns det
för historier om idegranen och
vad säger folktron om växterna i
Stadsparken? Samling vid växthuset. www.lund.se

55. Lunds matvarukooperativ
Kooperativet skapar direkt kontakt mellan konsument och matproducent, lär ut om miljövänlig
produktion och konsumtion.
www.kooperativet.org

56. Lunds Messingssextett
Spelar lördag kl 14 i stora tältet.
http://rodakapellet.nu/lms/

57. Lunds Skogsträdgårdsförening
Informerar om föreningens
verksamhet med att anlägga
skogsträdgårdar i Lund.

58. Malou Ekman
Försäljning sylt & saft.

59. Mojgan Mortazavi
På matområde 2: kycklinggrillspett, bruschetta, grillad
frukt och persisk saffransaft.

60. Måltidsservice
I aktivitetstält: smakportioner av
wok på ekologiska höstgrönsaker
och svamp. Samarrangerar med
Vipan, Fairtrade och Ekobibblan.
www.lund.se

61. Nablus mejeri
Provsmakning och försäljning av
mejeriprodukter.
Facebook: Nablus Mejeri Malmö

62. Naturskolan
Informerar om odlingsprojekt
tillsammans med Fågelskolan och
Håkan Rasmusson. www.lund.se/
naturskolan/

63. naturum Skrylle

www.sambruket.se

Lördag, varje heltimme: Under
ytan – träffa djuren som bor i
dammen. Naturum Skrylle. Bredvid växthuset. Söndag: Guidning
med Naturum Skrylle kl. 11,13
och 15. Växternas berättelser. Vad
finns det för historier om idegranen och vad säger folktron om
växterna i Stadsparken? Samling
vid växthuset. www.lund.se/naturum

73. Selengard

64. Nina Renarve

Information och försäljning av
färsk chili och heta såser, chutneys mm. www.asmundtorp.com

Försäljning av brända mandlar.

65. Permakultur i Skåne
Information om föreningen och
försäljning av böcker, växter mm.
www.permakuturiskane.se

66. Pilgårdens hantverk
Visning av pilflätning och borstbindning samt möjlighet att
prova på pilflätning och borstbindning. Försäljning av pil- och
angoraprodukter samt borstar.
www.pilgardenshantverk.se

67. PolyCulture
Ett östersjöprojekt med stöd av
Nordiska Ministerrådet på besök
i Lund. Samtala med projektdeltagarna om matresiliens och
biodiversitet i Belarus, Estland,
Polen och Ryssland. www.realsproject.org

68. Robert Townsend
Försäljning av honung och sylt.

69. Ronny Karlsson
Försäljning av hosta. www.rkblommor.n.nu

70. Råbylunds biodling
Visningsbikupa, provsmakning
och försäljning av honung
Råbylunds biodling, facebook:
rabylundsbiodling

71. S:t Hansgården
Endast söndag. Försäljning av
gårdens produkter, äppelgrillning och aktiviteter för barn.
www.lund.se/sthansgarden

72. Sambruket i Sösdalabygden
Information och försäljning av
grönsaker, mjölksyrat och fröer.
På matområde 1: tikka masala,
våfflor med grädde och sylt.

Egentillverkat av textilt hantverk
med fokus på spinning av hundhårsgarn. selengard.webnode.se

74. Skånes Kärngårdar
Information om föreningens
verksamhet. Facebook: Kärngårdar

75. Skånsk chili

76. Stadsparkscaféet
Permanent servering, en bit in i
parken. www.stadsparkscafeet.se

77. Staffan Björklund teater
”TRE PÅ ETT STRÅ” Två muntra
sommarhistorier! Här får någon
långa öron, andra längre näsor!
Söndag kl 10.30 i stora tältet.
www.staffansteater.se

78. Stora Råby bigård
Visningsbikupa, provsmakning
och försäljning av honung.
Facebook: storarabybigard

79. Strömbacka & Co
På matområde 1: grillkorv, veg.
korv och kabanoss, egen äppelmust.

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

81. Tamlin Wesseus

kryddplantor. Gör det själv kit
med örtsalt och ringblomssalva.
www.underboken.se/

85. Vipans Restaurangutbildning
Medverkar tillsammans med
Måltidsservice/Lunds kommun
med provsmakning av skolmat.

86. Världens mat
Information om projektet och
försäljning av inlagda grönsaker.

87. Värpinge Grön LivsCultur
AB (svb)
Information om projektet där
Röda Korset Internationella
Huset, Socialförvaltningens
arbetsenhet, Fontänhuset, IM,
Finsam och lantbrukare Håkan
Rasmusson ingår. Försäljning av
grönsaker.
www.sofisam.se

88. Växtverk och hantverk
På matområde 1: kaffe, te och
kardemummabullar med äpple,
nässel- & bärmuffins, ingefärssnittar, plommongrottor, morotsbollar och Linnés potatistårta.

89. Wrams Aroma
Försäljning av havtornsprodukter: pure, marmelad, juice samt
torkade skal. Även juice på rödbeta, morot, selleri. www.wramsaroma.se/

90. Åhus Sylt och Bär
Försäljning av sylt och säsongens
bär och frukter från Kivik samt
kantareller och honung. www.
ahussyltochbar.se

Tamlins och Tristans laggbröd.

91. Äventyrsarken

82. Tim Delshammar m fl.

Häst- och vagnturer i parken,
rullar sist i skottkärreparaden
lördag kl 11 från Stortorget.
www.aventyrsarken.se

Tre familjer informerar om
förädling frukt och bär från
egen trädgård samt biodling.
Försäljning av marmelad och ev.
honung.

83. Träffpunkt Linero
Information om höstens aktiviteter, bl a en fotoworkshop.
www.lund.se

84. Under boken på Källsgården
Försäljning kryddor, frukt, grönsaker, örtsalt, snapskryddor och

92. Norra Mellby Design
Snickeri och keramik

93. Vidablick
Grönsaker www.vidablicks.se

94. Sian Bebb
Ägg, kakor, marmelad & getmjölkprodukter

95. Linda Holmberg
Inläggningar & örtsalt

