
Skördefest i Lexby! 
Lördag 17 september kl 11-15

Program (se kartan på baksidan)

Kl 11.30, 12.30, 13.30 Fårklippning i lilla fårhuset Lexby gård. Kl 12 Invigning av ”Christinas stuga på Klin-
tegården. Kl 12.15 & 14 Sagor och berättelser med Eva Löfman Törnvist i Christinas stuga. Kl 13 Vi visar hur 
getmjökning går till.

Aktiviteter hela dagen
Marknad med närproducerad mat och hantverk: Bröd, ost, grönsaker, honung, oliver, ägg, äpplemust, hav-
ton, lammkorv, sylt, saft, halmslöjd, ull och lammskinn, barnkläder m m. Kafé med hembakade godsaker 
och musik. Ponnyridning med Lexby ridklubb och se hur hästarna bor. Åktur med häst och vagn. Visning 
av fåren, ull och skinnhantverk. Smedjan, se hur en smed arbetar. Fergusonklubben visar grålletraktorer.
Partille hemvärnsförening har öppet hus. Porthälla scoutkår har aktiviteter och korvgrillning. Kryp ner i den 
gamla 1700-tals källaren. Titta in i Kulturbodens spännande gömmor. Klappa bondgårdens djur. Visgruppen 
Tonado underhåller i kaféet. 



Karta

Västra området
1. Hälsa på hästarna. Besök även Lexby gårds- 
köksträdgård. 

Mellanområdet
2. Informationspunkt, försäljning av ridbiljetter. 
Både för barn och vuxna. 
3. Toalett. Åktur med häst och vagn med Olofsdals 
hästkur.
4. Familjeaktiviteteter med Porthälla scoutkår. Här 
kan du även köpa grillad korv. 
5. Fårhusen. Här hittar du allt om får, från fårklipp-
ning till fårklappning. I husen säljs hantverk m m.
6. Christinas stuga. Invigning kl 12. 
7. Välkommen till Lexby klintegård! Försäljning av 
hembakat bröd och annat smått och gott. 

Östra området
8. Lexby odlarförening och Partille biodlare.
9. Smedjan. Se smeden arbeta i gammaldags smedja.
10. Spännande gamla saker i Kulturboden.
11. Kafé och marknad med allt från närproducerade 
grönsaker till lammkorv. Sång & musik. Här visar vi 
även hur getmjölkning går till och du kan kika in i en 
1700-tals källare.
12. Hemvärnsgården. Öppet hus. 
13. Här finns gamla och nya traktorer.

Fägatan 
Längs fägatan leds byns djur ut till betesmarkerna. 
Promenera längs Lexby gamla fägata! Se streckad vit 
linje. Fägatan är en del av den nya Kulturstigen.  

Information
Busshållsplats: Lexby skola, linje 519 mot Jonsered från Partille. 
Parkering: Finns vid Lexby skola och i hästhagen, se skyltar.
Toaletter: Se punkt 3 & 12 på kartan. 
Information och biljettförsälning: Se punkt 2 på kartan. 

Medverkande: Bergums biologiska bär, Björröds ekoägg, Brobacken, CC Havtorn, Franska oliver, Grålleklubben, Hemvärnet, High Adventure, Lexby gård, 
Lexby ridklubb, Partille biodlare, Partillebo, Partille hembygdsförening, Partille kommun, Porthälla scoutkår, Skafferiet i Hyssna, Sommarhagens gårdsme-
jeri, Studieförbundet Vuxenskolan, Töllös fårgård, Olofsdals hästkur, Silvermoon och Mellby västergård.

miriam bryant har flängt land och rike runt hela sommaren. alla stora scener i alla små som 
stora städer.
nu är det dags att komma ”hem”, partille arena bjuder på miriam bryants homecoming.
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