Äppelfest på Eda Lägergård!
18/9 kl 11-15

Välkommen till en härlig dag i äpplets tecken! Lär dig mer om äpplen och naturen omkring oss.
Träffa lokala föreningar och handla av lokala producenter.
Naturskolan
Testa dina kunskaper på temat
blommor-bin-honung-frukt genom
att gå en klurig tipsrunda i skogen
och bygg dig en pollinerande insekt
av naturmaterial

Äppelutställning & sortbestämning
Ta med fem äpplen av varje sort och få
dem bedömda av vår pomolog. Lär dig
mer om äpplen och fruktträdsvård. Förundras över vår rika äppelskatt. Hittar du
ditt favoritäpple i utställningen?

Café
Kaffe, fika, korv, mackor mm finns att
köpa i huvudbyggnaden.

Lotteri
Ta chansen att vinna något härligt närproducerat. Köp en lott och stöd Eda lägergårdsförening.

Charlottenlunds musteri
Äppelutställning, sortbestämning, rådgivning, försäljning av äppelmust mm.
Knivsta
Alien chili
Chiliprodukter odlade och föräldade i
Östervåla.
Bikes’n’Berries
Lokalproducerad sylt, dryck och marmelad fraktade med cykel, Uppsala.
Majas honung
Lokalproducerad honung från bla Östuna

Eda Lägergårdsförening ﬁrar 15 år!
Lunda gård
Fårskinn, ägg, potatis och hantverk.

Norrgårdens grönsaksodling
Härliga nyskördade grönsaker, Knutby.

Leif Edberg
Holkar för trädgårdens alla medhjälpare.
Fagersta

Zilwan Mahmod
Honung, potatis och ägg från Lagga.

Margareta Levin Blekastad
Laggas egna deckarförfattare.
Anders Fredriksson, Hammarbysmederna
Återbruk i smedjan.
Ann-Catrin Thor, Knivsta kommun
Rådgivning av kommunens parkingejör

Fridays for Future
Hur får vi politiker att agera enligt
Paris-avtalet och forskningen?
Upplandsstiftelsen
Berättar om våra viktiga pollinerare. Här
kan du få bygga dig ett bihotell att ta
med hem.

Friluftsfrämjandet i Knivsta
Prova på att paddla kanot och ta reda
på annat skoj att göra ute i naturen.
Vandra med Tore Sjöqvist
Följ med på en lätt vandring genom
spännande natur ca 1,5 km. Samling kl.
13 nere vid båthuset.
Tälj med Knivsta Kulturlabb
Prova på att tälja en enkel marionett.
Från ca 7 år, kl 11-13. Arrangör Knivsta
kulturskola

Äppelfesten är ett samarbete mellan Eda lärgergårdsförening, Charlottenlunds musteri och Knivsta kommun

