
 
 

 
                 

   HÖST- VINTERPROGRAM  2021 - 22    PERSGÅRDEN KARLEBY 
Upptäck Din hembygd med Ullervad-Leksbergs hembygdsförening! 

 
  
Söndag 
29 augusti 
Kl. 13.30 

Friluftsgudstjänst på Kapellplatsen 

Vid regn – Ladan på Persgården. Kyrkkaffe på Persgården efteråt. 
OBS tidpunkten! 

 
Söndag 
18 september  
Kl. 13 -15 

 
Blombytardag  

Örtagården håller öppet och vi byter växter med varandra på Persgården. 
Medicinalväxter och vårblommande perenner och mindre krukväxter. Gull-Britt Svensson 
svarar på frågor. Efteråt får vi kaffe utomhus. 50 kr deltagaravgift. 

  

Söndag 
10 oktober 
Kl. 14 -16 

Den vikingatida kyrkan i Karleby 

Åke Möller guidar och berättar för oss om Kappellplatsen och om de nya planerna  
för undersökningar av området. Tag med egen kaffekorg. 50 kr deltagaravift som går 
till Kapellplatsprojektet. 

  

Söndag 
17 oktober 
Kl. 11-15 

Prova på linberedning på Persgården 

Vi bråkar, skäktar och häcklar årets lin under ledning av länshemslöjdskonsulent  
Joakim Lilja. Har Du odlat och rötat eget lin, så ta med det. Deltagaravgift 50 kr. 
Egen kaffekorg. 

  

Tisdag 
19 oktober  
Kl 8.30 - 

Arbetsdag på Persgården 

Höststädning ute och inne. Ta gärna med redskap. 
Städdagen börjar med frukost. 
 

Torsdag 
21 oktober 
Kl. 18.30 

Grynkorvens dag – Skaraborgs nationalrätt 

Vi träffas på Persgården och vi serverar grynkorv med potatismos och  
lingon och dricka – så långt det räcker. Deltagaravgift 50 kr. 
 

Söndag 
7 november 
Kl. 14 - 16 

Fotodag och postutställning  

Vi tittar i våra album. Har Du gamla foton som Du vill dela med Dig av?  
Utställning i ladan om gamla tiders post/postkontor. Kaffe och tårta. Deltagaravgift 50 kr. 
 

Lördag 
13 november 
Kl. 18.30 
 

Persgårdens smörgåstårta 

Kom och smaka vår goda hemmalagade smörgåstårta med dricka och kaffe.  
Deltagaravgift 50 kr. 

  
Söndag 
21 november 
Kl. 13 - 16 

Jul på Persgården – OBS! vi avvaktar om beslut om julmarknad! 

Gå Kulturstigen därefter servering utomhus av korv och bröd, glögg, saft och 
pepparkakor. Tomten kommer. 
 
 

                                                     2022 

  

 Årsmöte skjuts upp till maj månad och nästa program 

Vi avvaktar om beslut om vi skall vara ute eller inne. 
Föreningen bjuder på kaffe. Åke Möller berättar om Karleby och Persgården. 

  
 

  

VÄLKOMNA! 
Kontant betalning eller Swish! 

  

 
 

Programmet är preliminärt. Mer detaljerad information ges under Mariestads-Tidningens ”Föreningsnytt” på torsdagar.  

 I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  
Se även: www.ullervad-leksbergs-hembygdsf.se 

http://www.ullervad-leksbergs-hembygdsf.se/

