dKunskapsfestivald
Vad är du nyfiken på?
Lördagen den 8:e Oktober möts vi ifrån olika
byar för att lära tillsammans i Bergs Bygdegård.
Alla är välkomna både barn & vuxna.
Kunskapsfestivalen är en dag för alla som vill dela inspiration och lånar ut
kunskap till varandra. Kunskapsfestivalen handlar om att lära varandra mer:
gammal, tyst och ny kunskap håller på att går förlorad. Det vill vi ändra
på och arrangera en fest i nyfikenhetens tecken!
Temat är Höst. Därför handlar denna dag om: förberedelser inför vintern,
mat, matförvaring, byggnadsvård, musik mm.
Hela dagen kan du dricka kaffe och fika i Bergs Bygdegård.
Bygdegårdsföreningen har Kafé från 12.00 -18.00
Arrangörer är Lärande Bygd i samarbete med Hembygdsföreningarna i Berg,
Ormesberga, Tolg och Åby och Kultur i Tolg.

Program Lördag 8 Oktober
10.00 - 12.30
Arkitektur- & Byggnadsvårdsvandring i Berg
Hur tar vi hand om och vårdar våra hus? Vad är unikt med dem? Vad är tidsenligt?
Lär dig upptäcka kvalitéer och skönhet i hus från 1800 - 1950 talet under rundvandring i
Bergskyrkby, även med besök på Lilla Björka. Ta med dig: Skissblock o penna.
Tillsammans med Cissi Hedstig, vi möts utanför Bergs kyrkan.

13.00 -15.00
Skapande Verkstad för både vuxna & barn
I bygdegården blir det praktisk verkstad där vi skapar tillsammans i lera, kransar och musik
och rytm. Alla nedanstående aktiviteter pågår samtidigt i Bergs Bygdegård.
Prova på att spela Djembetrumma
Du får lära dig enkla grundslag som tillsammans blir häftiga rytmer.

Djembe är en västafrikansk handtrumma som har spridits över världen från länder som
Senegal och Gambia och blivit ett populärt rytminstrument i alla möjliga
musiksammanhang. Olika trummor har sin egen speciella klang. Med Lalle Hedstig, i
Bygdegården.
Kom och gör egen Höstkrans
I bygdegården har vi samlat allt du behöver och för att göra vackra och kreativa
höstkransar. Om du vill ta med dig egna blommor, pärlor eller kastanjer är du välkommen
till det. Annars finns material och dekoration på plats. Med Anna Johansson & Frida
Johansson i Bygdegården.
Lerpyssel för småfolk
Är du lite kortare och vill pyssla men kanske inte kan hålla takten ännu. Då kan du skapa i
lera tillsammans med Sofia Asplund i Bygdegården.

15.00 -16.30
Lär dig mer om lokal historia i Åby
Har du varit i nyrenoverade Brostugan i Åby? Eller vet du varför och när Slussen i Åby
kom till? Och vad används den till idag? Lär dig mer om Åby av Frank, Krister och AnnSofie Liljeqvist. Vi möts vid Åby sluss.

16.00 - 18.00
Laga & Lär Vegetariskt och Mjölksyrning
Intresserad av hälsosam och god mat som är snäll mot miljön? Vi pratar mat och laga god
och klok vegetarisk och lite levande föda. Alla är välkomna nybörjare, nyfikna och experter.
Vi lär oss också den traditionella förvaringssättet mjölksyrning. Vi som lagar tillsammans
med dig är Sofia Asplund, Maria Richter Simsek och Sandra i Bergs Bygdegårds kök.

18.30 - 20.00
Middag tillsammans i Bygdegården
Kanske har du riktigt hungrig efter allt trummande och arbete med din krans? Alla är
välkomna att äta middag tillsammans, oavsett om du gått på en aktivitet tidigare eller inte.
Middagen kostar 30 kr, barn gratis.

20.00
Musik & Öppenspis i Bygdegården
Vi njuter av musik efter maten och avslutar kvällen tillsammans framför öppen brasa.

Vill du gå på en eller flera aktiviteter?
Du får gå på alla, det är gratis ochingen föranmälan krävs.
Detta arrangemang man är en del av Leaderprojekt i Berg: Lärande Bygd.
Du kan läsa mer om Lärande bygd på www.larandebygd.wordpress.com

