
Helgen 8–9 oktober sprakar Fjärdhundra av Höstglöd. 
Två dagar fyllda av samtal, mänskliga berättelser och 
mångfald för alla åldrar!

PROGRAM
MEL’S DRIVE IN
lördag och söndag kl 11 till 16

Marknad
–  Hantverkare och Mat hant

verkare från Fjärdhundraland 
och Elviraprojektet. 

– Fika och mat på Mel’s Café. 
– Korv och hamburgare.

FJÄRDHUNDRASKOLANS 
BIBLIOTEK
lördag och söndag kl 11 till 16
– Utställning ”Mänskliga 
berättelser”. Gjord av ungdomar 
boendes i och kring Fjärdhundra 
tillsammans med fjärd100% 
integration. Kartor och berättelser 
om långa resor. Kom och smaka 
mat från olika länder. Passa på 
att träffa våra fina nyinflyttade 
ungdomar

FJÄRDHUNDRASKOLANS 
SKOLGÅRD
lördag och söndag kl 11 till 16.
 Kl. 12.00, 13.00 och 14.00 
Bollkastning och försäljning av 
lotter med Fjärdhundra SK. Även 
tipspromenad under dagarna. 
 Kl. 12.30 och 13.30 Barnlekar 
från olika länder.
• Möjlighet att åka häst och vagn.
• Boule med PRO (endast lördag).
• SPF presenterar sin verksamhet 

i skolans entré.
• Föreningen Extremsport 

finns på plats med mobila 
skaterampen (endast söndag).

• Elever på Fjärdhundraskolan 
har försäljning av bland annat 
fikabröd.

FJÄRDHUNDRASKOLANS 
MATSAL
lördag och söndag kl 11–16

Utställningar:
– Fjärdhundra då och nu. Bilder 
och vykort från Fjärdhundra, 
samlade av Jan Fredriksson.
– Gråtande huset, fotografier 
och akvareller inspirerade av 
Fjärdhundras gamla gästgiveri 
av Carl von Scheele och Gunilla 
Lundell.
– Möt Teaterföreningen Skapa 
Teater.

Program Lördag:
12.30 Skapa Teater ger en sketch 
om faror på internet. Du får även 
prova på några teaterövningar om 
du vill och höra mer om den unga 
teatergruppen Skapa Teater. För 
ungdomar och unga vuxna.

i FJÄRDHUNDRA
LÖRDAG 8 OKTOBER KL 11–18. SÖNDAG 9 OKTOBER KL 11–16. 

HÖSTGLÖD 
FJÄRDHUNDRALANDS

WWW.FJARDHUNDRALAND.SE/HG

BERÄTTELSER, MUSIK OCH MAT FRÅN 
NÄR OCH FJÄRRAN • MARKNAD 

HÄST & VAGN • BARNTEATER & TROLLERI
 SKATE • UTSTÄLLNINGAR 

och mycket mer!



14.30 Skapa Teater ger en liten 
teater om hur och varför det 
är bra att samsas och dela med 
sig. Du får även prova några 
teaterleksövningar. För barn.
15.30 Trollkarl Micke Ramsell 
uppträder med finurligt och 
fingerfärdigt trolleri. För hela 
familjen.

Program Söndag
12.30 Skapa Teater ger en sketch 
om faror på internet. Du får även 
prova på några teaterövningar om 
du vill och höra mer om den unga 
teatergruppen Skapa Teater. För 
ungdomar och unga vuxna.
14.30 Skapa Teater ger en liten 
teater om hur och varför det 
är bra att samsas och dela med 
sig. Du får även prova några 
teaterleksövningar. För barn.

GLÄNTANS 
OMVÅRDNADSBOENDE
lördag och söndag kl. 11–16
På träffpunkten får du se 
fotografier och höra mer om 
verksamheten och boendet.

FJÄRDHUNDRA 
BRANDSTATION
lördag och söndag kl. 11–16
Kom till brandstationen och träffa 
brandmän, sitt i en brandbil och 
se hur deras verktyg fungerar.

KYRKANS HUS
Öppet kulturhus & kafé lördag 
kl 11–18 och söndag kl 11–16
Rita och skriv din egen berättelse 
och fyll på världsträdet med din 
hand! Här kan du få kulturtips 
av Paddebo kulturförening. LRF 
säljer korv. Rättvisebutiken är 
öppen på lördag och säljer bland 
annat leksaker, smycken, tvål och 
choklad. Allt är fairtrade! 

Utställningar:
– ”Skapa gemenskap” Utställning 
från Paddebo Kulturförenings 
integrations projekt i samarbete 
med Integrationsenheten.
– ”20 år, från fri teatergrupp 
till kulturförening” av Paddebo 
kulturförening

Program Lördag i Kyrkans 
Hus
11.30 Möt några svenska 
100-åringar från Enköping, 
Bålsta, Sala och övriga Sverige. 
Fotografen och reportern 
Carl von Scheele berättar om 
sitt fotoprojekt ”100!”, som 
blev en utställning och en 
bok med porträtt av några 
spännande personer från 
1910talsgenerationen i ord och 
bild.
14.00 Konsert, ”Musik,minnen, 
flykt” med Nadin al Khalidi och 
Gabriel  Hermansson. Duon från 
Malmö berättar och framför ett 
mångfacetterat musikprogram 
som sjungs på fem olika språk och 
spelas på fem olika instrument 
med rötter i Mellanöstern, 
Nordafrika, Europa och 
Skandinavien.

16–18 Musikkafé med lokala 
förmågor och körer. Intäkterna 
på musikkaféet går oavkortat till 
årets Världens barninsamling.

Program söndag i Kyrkans 
Hus
11.00 Familjeföreställningen 
Marhaba Hej med Nadin al 
Khalidi och Gabriel Hermans
son. Kan man vara vänner även 
om man är olika? När Gabbe 
en dag får en ny granne blir det 
inte riktigt som han tänkt sig. 
Nadin är helt annorlunda; pratar 
högt på ett främmande språk 
och vill trumma och ha fest när 
det är läggdags i huset. Med 
sång, saz, gitarr, daf och oud 
berättas historien om en spirande 
vänskap. För hela familjen från 
3 år.
14.00 Föreläsning om hållbart 
odlande och bra mat med 
Gunnar Rundgren och AnnHelen 
Meyer von Bremen. De driver 
Sunnansjö gård, skriver artiklar 
och böcker om jordbruk och mat. 
Gunnar startade KRAV och har 
länge arbetat med ekologiskt 
odling både nationellt och 
internationellt. Finns möjlighet 
att köpa deras böcker.

ÖVRIGT 
I Fjärdhundra finns pizzeria, 
thaimat (vid vårdcentralen) och 
en trevlig mataffär. Under denna 
helg anordnas även garageloppis 
inne i Fjärdhundra och i bygden.
Reservation för ändringar i 
programmet.
Gratis aktiviteter. Insamling till 
All Världens Barn.

Arrangörer: Paddebo Kulturförening, Fjärdhundraland, Fjärd100%, Fjärdhundra sportklubb, 
Fjärdhundra skolan, Skapa Teater, Fjärdhundra församling, LRF, Brandstationen, Mels Drive in, PRO, 
SPF. Fjärdhundra bibliotek, Gläntans omvårdnadsboende. Med stöd från Enköpings kommun och Musik i 
Uppland.


