Välkommen på gemytlig folkfest för hela familjen!

Knäredsdagen 2016
LÖRDAG 2 JULI
Knallar på torget:
· Kl 10:00 Kyrkokören/barnkören sjunger under ledning av
Bodil Mjörnemark.
· Kl 15:00 kommer Knäreds egen magiker, Pierre Malm, att
visa sina konster på torget.
· Knallar på torget. Viltkorvar, sillinläggningar, Viskadalens
glass, galgar för välgörenhet, sylt och marmelad som
sötas naturligt med honung, och mycket mera.
· Passa på att skämma bort dig. Salong Fina piffar och
stylar hår.
· PA's Muskelbot & Friskvård finns på torget.
· Coop Konsum bjuder in Östras Bröd. Passa på att få med
dig frukostbrödet hem i en påse.
· Friluftsfrämjandet i Knäred säljer ut av sin grillkol från
kolmilan.

Knallar på torget
Hantverksmässa
Motorutställning
Musik, mat & dryck
Och mycket mer...!

Runt om i byn:
· Kl 11:00 Smedjebacken, samlingssalen. Ben Olander ger oss en musikalisk resa genom Halland och bland
människorna. Arr: Knäreds Föreläsningsförening.
· Linda´s - Passa på att fynda slutrea på 70 %, öppet mellan 10:00-16:00.
· Åsa Zetterquist kör er med häst och vagn för självkostnadspris.
· Bruddalens Hantverksmässa 10:00-17:00. Workshops med bl a Flamework, glaspärlor över öppen låga,
Bortstbindarakademin Onslunda ,Pilflätning, Bruddalens sommarcafé med servering av diverse godsaker.
· 10:00-16:00 Kvarnen. Kaffeservering med hembakat. Bryggar Olle spelar.
· 10:00-16:00 Tulipa serverar kaffe med hembakat i trädgården.
· Motorcykel och bilutställning vid PerTec. Erik Mårtensson, EM-tjänst, ställer ut maskiner.
· Bollaltebygget håller öppet mellan kl 10:00-16:00.
· Gula Villan - Knäreds Forskarring har visning av ”Lottens” varje hel timme med början kl 10:00.
Försäljning av våfflor och stenugnsbakat bröd.
· 11:00-16:00 Hotell Freden serverar sin goda mat och mackor 11:30-15:00. Kl 14:00-14:30 spelar Knäreds
eget coverband Still Standing på hotellet. Festen fortsätter på kvällen kl 21:00-01:00.
· Knäreds Pizzeria.
· Kl 17:00 Sånggudstjänst i Knäreds Kyrka.
Med reservationer för eventuella ändringar.

Knäredsdagen är ett arrangemang av Knäreds Samhällsförening med tacksamt bidrag från följande sponsorer:
Salong Fina - PA's Muskelbot & Friskvård - Coop Konsum - Friluftsfrämjandet
Linda's - Bruddalens Hantverk - Kvarnen, Roland Davidsson - Tulipa
PerTec - Knäreds Forskarring - Hotell Freden
Följ oss på: www.knared.nu
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