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Asmundtorpsdag & Skördegille 

27 augusti 2016 
I år blir det en del nyheter kring vårt 

skördegille. Vårt skördegille samord-

nas med att man runt om i Sverige  

firar att svenska hembygdsrörelsen 

firar 100 år. Samtidigt genomförs 

Asmundtorpsdagen och hemvändar-

dagen i och runt församlingshemmet 

i Asmundtorp. Ändå kommer mycket 

att vara sig likt kring vår vackra hem-

bygdsgård. 

Firandet  sker på tre platser i Asmundtorp. Byala-
get, Svenska kyrkan och flera andra föreningar 
genomför Asmundtorpsdagen i och omkring för-
samlingshemmet. Hembygdsgården och smed-
jan är öppen samtidigt.  

För att koppla samman de tre platserna i byn 
finns en traktortransport mellan aktiviteterna. Där 
Hansavägen korsar cykelstråket kommer det att 
finnas ponnyridning för barn. För att ytterligare 
knyta samman platserna så arrangerar vi en tips-
promenad där frågorna finns fördelade på de 
olika platserna. 

Vid församlingshemmet kommer det att serveras 
enklare mat som grillkorv och dylikt. På hem-
bygdsgården serveras hembakt med kaffe eller 
annan dryck. 

Delta gärna i vår fototävling—Landskap. Eller 
ta sista chansen att rösta på din favorit i tävlingen 
på hembygdsgården. Se regler på hemsidan! 

 

Varmt välkomna  
till firandet i Asmundtorp lörda-

gen den 27 augusti 

 
Detaljerat program på nästa sida!  

www.hembygd.se/ronnebergsharad  

Rönnebergs härads hembygds-

förening och Lions Club Saxtorp 

inbjuder till skördegille lördagen 

den 27 augusti på hembygdsgår-

den i Asmundtorp. 

Gillet är öppet kl 12 till 17.  

Smedjan är öppen samma tid. 

Ovan: Tavla av Susanne Jardeback med motiv 

från Häljarps mölla  



Välkommen som medlem! 

För bara 150 kr för enskild person och 200 kr för ett par kan man bli medlem i hembygdsföreningen. Sätt in pengar-

na på bankgiro 373-3763. Var noga med att ange namn och adress. Ditt medlemskap är ett mycket värdefullt 

stöd för oss i verksamheten. Vi har en mycket härlig social gemenskap i föreningen som vi gärna delar med fler. Vår 

roll är att värna om hembygden genom att visa det som många minns med värme. 

Följ oss på vår hemsida www.hembygd.se/ronnebergsharad eller Facebook- Rönnebergs härad 

Utställningar 

Utställning om mjölken förr och nu  

Möllorna inom Rönnebergs härad 

Finalisterna i fototävlingen—Landskap 

 

Konsthantverk  
Karlbergsgårdens Spinneri 

Björn Thulin visar svarvade skålar 

Luffarslöjd 

Viking Knit - halsband av metalltråd 

Tapetserare Anne Thylén 

 

Lokal mat mm 

Saxtorps lokalskafferi 

Bi– och biskötsel 

Mjöl från Skånemöllan 

Gluggstorps handelsträdgård 

Ytterligare produkter kan bli aktuella 

 

Övrigt  -    

Ponnyridning 

Nordsvensk häst samt mula 

Loppis—vi säljer allehanda prylar 

Asmundtorps gamla brandbil 

Veteranbilar och veterantraktorer 

Lions Lotteri 

 

Kaféet öppet—serverar hembakt kaffebröd till musikun-
derhållning 

 

Varmt välkomna! 

Rönnebergs härads hembygdsförening Juli 2016 

Program skördegillet 27 augusti 

 

Hembygdsgården, Asmundtorp 

Kaféet och hembygdsgården 

öppen kl. 12 till 17 

Smedjan 

Smedjan är igång 12 till 17 


