Barnens egna marknadsstånd hittar du vid Lerbäcks Gästgivaregård. Barnmarknaden är bemannad av unga entreprenörer från trakten.

Bild & Kultur 2019

Barnens Marknad
Marknadslunch

Lista på knallar och mer information finns på www.lerbacksmarken.se

Foto: Camilla Sedenberg

Lördag 6 juli 2019. Välkommen!

Lerbäcks Teater serverar marknadslunch i Magasinet kl 12.00–14.00. På teaterns
friluftsscen visas också scener ur Ronja Rövardotter.

FRI ENTRÉ!
PARKERING:
40 KR

Gilla oss på Facebook!

Foto: Jenny Jonsson

Auktionist Eric Lind

Lösöresauktion

Askersunds auktionskammare håller
auktion på marknadsplatsen i Lerbäck.
Servering finns.
Fredagen den 5 juli kl. 16.00
(visning från kl. 14.00)

www.askersundsauktionskammare.se

Hirsikangas
Gräv & Schakt AB

Vard. 9-19
Lörd-sönd.
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VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se
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Emilio Walter & Niclas Jo
Musikelever från Allé
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NU ÄR DET MARKNAD I LERBÄCK!

PROGRAM 09.00–16.00

”Har ni några nyheter på Lerbäcksmarken i år?” är en fråga som alltid dyker
upp när det närmar sig marknad. Vi som
jobbar med marknaden gillar ju att det
”är ungefär som vanligt” – men utan förnyelse och förändring så stannar man.

09.00
10.00

Så nu till nyheten! Välkommen att utmana
dig själv (eller andra) på luftgevärsskytte
med laser bakom kyrkstallet på marknadsdagen. Skjutningen sker under ledning av
rutinerade instruktörer och ungdomsledare i
Skyllbergs Skytteförening.
Hjärtat i Lerbäcksmarken, det vi vill
bevara, vad är då det? Jo, det är den trivsamma blandningen av vänner & bekanta,
tunga påsar med tomater, en låda spik, en
rökt fisk och en smidd ljusstake. Hemgjort
godis från Barnens Marknad och så kaffe
med marknadskaka i solen, skön musik och
kanske en frasig kolbulle med stekt fläsk.
Hantverk står i centrum: mathantverk,
konsthantverk och slöjd.
I tältet vid Sockenstugan serverar vi
kaffe, glass & godsaker. Kolbullar finns vid
Hembygdsgården, och strax intill hittar
du hamburgare och korv. Sittande lunch
serveras på Lerbäcks Teater.
På scenvagnen välkomnar vi tillbaka
vår ”Favorit i repris”; Emilio Walter från

På Lerbäcks Teaters Friluftsscen (fri entré)
10.30 Scener ur sommarens föreställning
Ronja Rövardotter.

Bild&Kultur

Parkering
40 kr – gärna
jämna pengar
eller swish!

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

Underhållning på scenvagnen
11.00 Musikelever från Alléskolan
14.00 Emilio Walter och Niclas Johansson

Blekinge, pianokungen som spelar boogiewoogie så ingen kan stå still. I våras
spelade han på Cirkus, när Owe Thörnqvist firade 90 år. Ny skiva har han också
släppt, och nyss har han blivit tonåring! På
förmiddagen underhåller musikelever från
Alléskolan.
Lerbäcks kyrka är öppen hela dagen,
med aktiviteter för barnen och chans att se
sig om i hela kyrkan. Vid Hembygdsgården
finns smedja, ponnyridning och en veterantraktorsutställning. Barnens Marknad hittar
du nära Lerbäcks Teater och på friluftsscen
bjuder ensemblen på smakbitar ur familjeföreställningen Ronja Rövardotter.
Varmt välkomna!
Styrelsen för Lerbäcksmarken genom
Maria Gunnarsson, ordf.

Barnens marknad: Barnens marknadsstånd står uppställda
på innergården vid Lerbäcks Gästgivaregård. Barnens marknad är bemannad av unga entreprenörer
från trakten. Följ vimplarna!
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Boksignering: Deckarförfattaren Jan Mårtenson signerar sina
böcker i Askersunds bokhandels bokstånd vid Sockenstugan.
Ponnyridning: Vid Lerbäcks hembygdsgård.
Stall Annika svarar för ridningen.
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Luftgevärsskytte: Prova på luftgevärsskytte med laser bakom
kyrkstallet. Skyllbergs Skytteförening.
Servering: Kaffe & bröd, smörgåsar, glass, drycker,
korv, kolbullar och hamburgare.
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