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www.ingeland.se, hej@ingeland.se
Destination Ingeland är ett initiativ till samarbete som har väckts bland företagarna i bygden norr om Halmstad
och söder om Falkenberg. Ingedagarna är en del av detta projekt och är en helg där företagare, föreningar och
boende samlas kring en gemensam aktivitet för att stärka bygden och attrahera fler besökare.

Musik

Konst & Kultur
15-16 september 2018

PROGRAM «

Lördag 15 september
7 Grönkålens Dag & Matmarknad, kl. 10:00–14:00 Utanför Börjes Konditori, Harplinge
•
•
•
•

Börjes Konditori har öppet kl. 6.00-16.00
Grönkålens Dag! – Provkök med avsmakning och lokala aktörer som lagar mat.
Matmarknad – Lokala matföretagare säljer sina produkter.
Pizzabussen och Mr Gelato är på plats.

8 Djurens Dag kl. 9:00–15:00 Harplinge Lantmän
• Harplinge Lantmäns traditionsenliga Djurens Dag i anslutning till butiken.
• Anna från Nydala Ullboden vallar får med hundar kl. 10.00, 12.00 och 14.00
• Käpphästhoppning

7 Räddningstjänsten, kl. 10:00–14:00 Harplinge
• Öppet hus hos den lokala räddningstjänsten i Harplinge.

6 Öppen kyrkogård med guidade visningar kl. 12:00 och 13:00 Harplinge kyrka
• Kyrkogården är alltid öppen för besök, men idag kan man även få guidad visning av den
prisbelönta kyrkogården.

Hälsa & Välmående, kl. 10:00–16:00 Harplinge och Getinge

7 • Happy Fitness Gym i Harplinge har öppet hus med prova på kl. 10.00-16.00
10 • Susedalens Hälsocenter i Getinge har öppet hus med prova på kl. 10.00-16.00
9 Hafi Fruktindustri Fabriksbutik, kl. 10:00-15:00 Brännarp, Getinge
• Fabriksbutiken hos en av Hallands äldsta livsmedelsindustrier har öppet.

11 Dryck & Mat, kl. 13:00–18:00 Perstorp 101, Getinge
• Imperiebryggeriets öl serveras till en bit mat med grönkålsinspiration.
• Försäljning av inredning & blomster och Jens Astrup Designs smycken i en skön och
inspirerande miljö.
• Konstnären Nils-Erik Nilsson ställer ut sina tavlor.

3 Inge-lunch, kl. 12:00–16:00 Särdals kvarn
• Särdals kvarn har öppet och serverar Inge-lunch.

5 Strandskatorna – kl. 12:00–16:00 Skintaby Smedja
• Designade trädgårdsmöbler och bruksprodukter tillverkade i en inspirerande miljö i smedjan.

4 Inge-fika, kl. 12:00–16:00 Göstas café i Steninge
• Göstas café har öppet och serverar Inge-fika.

1 Dagmar Glemme Art Center & Steninge Glashytta, kl. 13:00–17:00 Vilshärad
• Vernissage med sydafrikanska konstnären Maureen Quin. Viveca Bosson samtalar om och
med konstnärinnan och gospelkören C.A.T. sjunger.
• Steninge Glashytta är öppen.

Söndag 16 september
2 Kultur & Musik, kl. 11:00–13:00 Haverdals Camping
• Barnteater med Strandteatern som ger föreställningen ”Binga och Jätten Dum Trum”,
i samarbete med Kultur i Halland.
• Harplingebygdens egen bingestickerska – Barbro Ericsson – är på plats och stickar binge.
• Öppen scen med lokal musik.
• Hoppborgar och våffelservering, både med sylt och lite mer matiga, på campingen.
• Annies Vänner finns på plats och berättar om Annies Gård.

Hälsa & Välmående, kl. 10:00–16:00 Harplinge och Getinge

7 • Happy Fitness Gym i Harplinge har öppet hus med prova på kl. 10.00-16.00
10 • Susedalens Hälsocenter i Getinge har öppet hus med prova på kl. 10.00-16.00
3 Inge-lunch, kl. 12:00–16:00 Särdals kvarn
• Särdals kvarn har öppet och serverar Inge-lunch.

5 Strandskatorna, kl. 12:00–16:00 Skintaby Smedja
• Designade trädgårdsmöbler och bruksprodukter tillverkade i en inspirerande miljö i smedjan.

4 Inge-fika, kl. 12:00–16:00 Göstas café i Steninge
• Göstas café har öppet och serverar Inge-fika.

12 Hantverksmarknad, kl. 13:00–17:00 – Berte Museum, Slöinge
• Berte Museum är öppet som vanligt.
• Lokala hantverkare ställer ut och säljer sina produkter i Järnvägsmagasinet.

11 Dryck & Mat, kl. 13:00–18:00 Perstorp 101, Getinge
• Imperiebryggeriets öl serveras till en bit mat med grönkålsinspiration.
• Försäljning av inredning & blomster och Jens Astrup Designs smycken i en skön och
inspirerande miljö.
• Konstnären Nils-Erik Nilsson ställer ut sina tavlor.

1 Dagmar Glemme Art Center & Steninge Glashytta, kl. 13:00–17:00 Vilshärad
• Konstutställning med sydafrikanska konstnären Maureen Quin.
• Steninge Glashytta är öppen.

6 Musikgudstjänst, kl. 18:00 Harplinge Kyrka
• RockGospelGudstjänst med Gospel Bliss.

Se karta på nästa sida. Läs mer på www.ingeland.se
/destinationingeland

