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NU ÄR DET MARKNAD I LERBÄCK!
När häggen doftar och syrenerna
börjar bekänna färg går planeringen
för Lerbäcksmarken igång på allvar.
Då ska också våra funktionärsscheman
bemannas – med 200 funktionärspass
utspridda på fredagens auktionskväll
och lördagens marknad. Tack alla ni
som ställer upp för era föreningar!
Vi har nu torkat upp efter förra årets
ösregn, och hoppas förstås åter på sol.
Lerbäcksmarken är en glad blandning
av vänner & bekanta, bra shopping,
kaffe med marknadskaka, lotterier och
svängig musikunderhållning.
Hjärtat i Lerbäcksmarken bultar för
fint hantverk – både mathantverk och
konsthantverk. Vi är stolta över bredden
som våra hundra knallar representerar.
Varje år har vi några nya knallar.
Ingen ska behöva gå hungrig från
Lerbäcksmarken: I tältet vid Sockenstugan serveras kaffe & godsaker. Frasiga
kolbullar finns vid Hembygdsgården,
och strax intill hittar du hamburgare,
korv och glass. Sittande lunch för stora
& små serveras på Lerbäcks Teater.
I år vill vi visa upp våra lokala artister på Lerbäcksmarken! Det blir 50/60tals rock’n’roll med Eastwood Brothers
with friends. Bandets gästartister är
Danny Stafström och Karin Karlson.

Bild&Kultur

Missa inte chansen att se ett helt unikt
kyrkospel i Lerbäcks kyrka: ”Reformationen i Lerbäck – ett kyrkospel om förändringarnas möjligheter”. Scener ur de
500 åren som gått sedan reformationen
framförs av bygdens egna hjältar.
Vid hembygdsgården kan du se hur
en smedja fungerar, och det kommer
även finnas en rad veterantraktorer uppställda. Där blir det också ponny-ridning. Barnens Marknad hittar du inne
på Gästgivaregårdens innergård.
På Lerbäcks Teaters friluftsscen bjuder
ensemblen på smakbitar ur sommarens
familjeföreställning Karlsson på Taket.
Varmt välkomna!
Styrelsen för Lerbäcksmarken genom
Maria Gunnarsson, ordförande

Marknaden öppen 09.00–16.00 • Fri entré
Parkering 40 kr – gärna jämna pengar eller swish!
09.00
10.00

Marknaden blåses in med fanfar
Marknaden invigs av ordförande Maria Gunnarsson
Konferencier för dagen: Björn Palmqvist

Underhållning på scenvagnen
12.00 Eastwood Brothers.
14.00 Eastwood Brothers with friends.
Kyrkospel i Lerbäcks kyrka (kyrkan är öppen hela dagen)
11.00 Kyrkospelet om reformationen
13.00 Kyrkospelet om reformationen
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På Lerbäcks Teaters Friluftsscen (fri entré)
10.30 Scener ur sommarens föreställning Karlsson på Taket
14.30 Scener ur sommarens föreställning Karlsson på Taket
Barnens marknad
Barnens marknadsstånd står uppställda på innergården vid
Lerbäcks Gästgivaregård. Barnens marknad är bemannad av
unga entreprenörer från trakten. Följ vimplarna!
Boksignering
Deckarförfattaren Jan Mårtenson signerar sina böcker i Askersunds
Bokhandels bokstånd vid Sockenstugan.
Ponnyridning
Vid Lerbäcks hembygdsgård. Stall Annika svarar för ridningen.
Servering
Kaffe & bröd, smörgåsar, drycker,
korv, kolbullar och hamburgare.

Barnens egna marknadsstånd hittar du på innergården vid Lerbäcks
Gästgivaregård. Ingång genom porten i planket. Barnmarknaden är
bemannad av unga entreprenörer från trakten.

Marknadslunch

Lerbäcks Teater serverar marknadslunch i Magasinet kl 12.00–14.00.
På teaterns friluftsscen visas också scener ur Karlsson på Taket.

Lista på knallar och mer information finns på
www.lerbacksmarken.se
Gilla oss på Facebook!
Auktionist Eric Lind

Lösöresauktion
Askersunds auktionskammare håller
auktion på marknads platsen i Lerbäck.

Fredagen den 30 juni kl. 16.00
(visning från kl. 14.00)

Servering
www.askersundsauktionskammare.se

Hirsikangas
Gräv & Schakt AB

Vard. 9-19
Lörd-sönd.

10-15

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Tel 0582-152 60

Bild & Kultur 2017

Barnens Marknad

