Utställare och försäljare
under hantverksdagarna 2017
IM-butiken i Jönköping – IM produkter
Nya Musik – Böcker och musik
Handvävda textilier – Ingbeth Stenvall
Fagerhults plantskola – Höstlökar mm
Handvävda mattor – Lilian Modell
Västgötasöm – Textilthantverk landskapssöm
Helenas Ateljé – Handmålade kort, almanackor
Biboden i Åminne
Händiga Händer
Burkmannen
Gnosjö trådhantverk
Betong och konst
Snickarlasse
Mjukisdjur – Waldorfdockor
Granåsens lammskinn
C-Knit – Handarbeten, garner, brodergarn
Tallnäs bröd och Lotteri
Gökboet – Keramik
Silverhatten
Sonjas Hemslöjd
Stickat och virkat – Gunbritt Karlsson
Tygaskar – Lannaskede
Betong boden
Tovat – Carin Nilenfors
Kottens kollektion
Silver- o Tenntrådsmycken
Broderier i vadmal o lammskinn – Gunilla Gunnarsson
Mariannes diversehandel
Mariettes textilier

Hantverksdagar på
Stiftsgården Tallnäs

Berit Johansson
Munken och Nunnan – Herr och Fru Luther

Tomas Boström
Trubadur och sång o psalmförfattare

Fredrik Modéus
Biskop i Växjö stift

24-25 september 2017

Datum:

24 och 25 september 2017

Välkomna!

Plats:

Stiftsgården Tallnäs, Skillingaryd

Nu är det dags att komma till Stiftsgården Tallnäs på Hantverksdagar.
Vi bjuder in alla som finns med i församlingarnas syföreningar, besöks-, diakoni- och
internationella grupper, lekmannakåren eller vilken grupp du tillhör.
Alla är ni välkomna att besöka Tallnäs 24 eller 25 september.

På söndagen har vi en öppen besöksdag för alla grupper. Vi börjar dagen med
Gudstjänst kl 11.00 i kapellet. Utställningen är öppen från 12.00 samtidigt som
det går att äta sopplunch eller fika i caféet.

Musik i kapellet med ungdomsblåset från Nässjö kulturskola.

På måndagen gästas vi av Berit Johansson och hennes visualiserade föredrag
om familjen Luther. Vi får följa med på en spännande livsresa och på detta sätt
uppmärksammar vi vårt Luther år. Berit har två föredrag under måndagen.

Måndag förmiddag har vi också förmånen att hälsa trubaduren, sång och
psalmförfattaren Tomas Boström välkommen till oss. Sång och musik väntar
oss i kapellet.

Måndag eftermiddag kommer vår biskop i Växjö Stift Fredrik Modéus. Han tar
oss med in i biskopsrollen och målar framtidsbilder.

Söndagen kräver ingen anmälan men om ni kommer med en grupp vill vi att ni
anmäler till lunch och kaffe om ni vill äta hos oss.

När ni anmäler er till måndagens hantverksdag uppger ni om ni vill ha båda
föredragen och stanna hela dagen eller om ni vill ha halvdag och bara ett
föredrag. Glöm då inte att uppge vilket föredrag ni vill komma på. Lunch ingår i
både hel- och halvdag.

Kaffeservering på eftermiddagen under söndagen och på måndagen för- och
eftermiddagskaffe samt lunch mitt på dagen.

Ett 30-tal utställare i konsthantverk, bak- och matprodukter samt rättvisemärkta
varor finns med under dagarna.

Kostnad:

Söndag Sopplunch 80:-, eftermiddagskaffe med kakbuffé 60:Måndag Halvdag. 170:- kaffe, lunch ett föredrag
Måndag Heldag. 240:- två kaffe, lunch, två föredrag

Anmälan:

Dagarna förbeställs på denna blankett som skickas in till,
Stiftsgården Tallnäs, 568 91 Skillingaryd eller på info@tallnas.se

Söndag 24 september
Kl 11.00
Söndagsgudstjänst i kapellet, präst Kerstin Wredén.
12.00
Utställningen med försäljning öppnar i sporthallen.
12.00 – 14.00 Sopplunch
12.00 – 17.00 Caféet är öppet
15.00
Musik i kapellet med Ungdomsblåset – Nässjö kulturskola
17.00
Utställningen stänger
Måndag 25 september
9.00
Kaffeserveringen öppnar i matsalen och håller öppet till kl 11.00.
Utställning och försäljning öppnar i sporthallen
och har öppet hela dagen.
10.30
Sång o musik i kapellet – Tomas Boström
Föredrag i konferenssalen – Berit Johansson
11.45
Middagsbön i kapellet.
12.00
Lunch – Matsalen
12.45
Lunch – Matsalen
13.30
Middagsbön i kapellet.
14.00
Föredrag i kapellet – Biskop Fredrik Modéus
Föredrag i konferenssalen – Berit Johansson
15.00
Kaffeserveringen öppnar och har öppet till Kl.16.30.
16.30
Utställningen stänger

Var ute i god tid så att ni får det val som ni helst vill ha, dock
senast den 14 september.
Vid val av heldag får ni båda föredragen.
Avbokning får senast ske den 4 september utan avgift.
Information.

Stiftsgården Tallnäs 0370-720 50, www.tallnas.se eller
Anita Bergman 070-77 87 231

____________________________________________________________________

Anmälan till Hantverksdagar 2017 Stiftsgården Tallnäs, 568 91 Skillingaryd.
Vi kommer på Hantverksdagen

 Söndagen 24 sept
Sopplunch Eftermiddagskaffe


 Måndagen 25 sept
Föredrag Berit Johansson Musikunderhållning Thomas Boström
Föredrag Fredrik Modéus
Vi beställer  Heldag  Halvdag fm  Halvdag em

Antal ________



Församling _____________________________________________________
Kontaktperson___________________________________________________
Adress_________________________________________________________
Postadress______________________________________________________
Tel____________________________________________________________
Särskild kost_____________________________________________________

