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08.00 - 20.00 Konstupplevelser på Tallåsen 

plats: Tallåsen vid By skola, arrangör: Södra By sockens konstnärer  

info:  www.bykonstrunda.se  

På den vackra Tallåsen i By har konstnärerna placerat ut sina alster. 

Välkommen upp på åsen och upptäck dels den vackra naturen och utsikten och 

dels de installationer som finns. En upplevelse utöver det vanliga.  

 

      

10.00 - 16.00 Konstrunda  

plats: Start vid H.I.P gården, arrangör: Södra By sockens konstnärer

 info:  www.bykonstrunda.se  

By sockens egen konstrunda.  Socknens konstnärer visar upp sina konstverk i 

egna ateljéer eller i några av Bys samlingslokaler. Utställningsplatserna ligger 

utspridda i socknen så förutom en konstupplevelse får man en rundtur i den 

vackra bygden. Det finns kort med karta och mer information om konstrundan 

att hämta på H.I.P-gården. Utställningslokalerna är utmärkta med band i By 

sockendräkts färger.    

        

10.00 - 16.00 H.I.P Gården har öppet  

plats: H.I.P Gården    

   info: 070-208 61 56  

Hantverksgård centralt placerad i By. Här finns hantverk och konst till 

försäljning, servering av enklare lunch och kaffe med hembakat bröd. Det finns 

sittplatser inne, och även möjlighet att sitta ute på en barn- och hundvänlig 

gårdsplan.   

         

10.00 - 16.00 By Vävstuga  

plats: H.I.P Gården, arrangör: By Vävstuga  

  info: 070 632 53 19  

Utställning och försäljning av vävalster.   

       

10.00 - 20.00 Café på Falkuddens camping  

plats: Falkuddens camping, arrangör Camping Falkudden 

  info: kontakt@campingfalkudden.se  

Försäljning av kaffe, te, läsk kaka, sallader, olika smörgåsar, hamburgare, 

pannkakor med sylt och grädde, kulglass och styckglass 
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11.00 - 15.00 Familjedag med traktorrace  

plats: Åkern i By, arrangör: By LRF    

   info:Entré 50 kronor för vuxna, barn gratis.  

Traktorrace och aktiviteter för barnen, uppvisning i brukskörning med häst och 

veteranparad med allehanda maskiner och mopeder. Kaffe och hamburgare. 

 

11.00 - 17.00 By Hemslöjd  

plats: By Hembygdsgård, arrangör: By Hemslöjd  

  info: 070-2557160  

Försäljning av dräktmaterial, hemslöjd, trasmattor, keramik mm.  

 

11.00 - 17.00 Servering på By Hembygdsgård  

plats: By Hembygdsgård, arrangör: B & B Catering  

  info: 073-044 27 29, betalning kontant eller swish  

11:00 - 17:00 Kaffe med dopp, 12:00 - 14:30 Lunch   

         

11.00 - 17.00 Utställningen Folkskolans skolplancher 

   plats: Gammelgården på By Hembygdsgård, arrangör: By sockengille

  info: Ronnie Jensen, 073-810 73 10  

Årets sommarutställning i Gammelgården på By hembygdsgård handlar om 

”Folkskolans skolplancher”. By sockengille har haft förmånen att få överta alla 

de gamla skolplanher som, fram till i fjol, fortfarande förvarades i By skola. 

Utställningen kan ses som ett bidrag till samarbetsprojektet ”En sagolik skola – 

Folkskolan 175 år”, där bland annat hembygdsrörelsen deltar.  

        

12.00 - 15.00 Öppen Kyrka 

plats: By Kyrka, arrangör: By-Folkärna pastorat  

Fotoutställning med Anders Östlings färgfoton från södra By på 1940-talet. För 

Barn: Leta 10 björnänglar i kyrkan och var med på utlottning av vinster sista 

söndagen.   

        

        

17.00              "Konsert Gryning ""Goda Nyheter"  

plats: By Kyrka, arrangör: By-Folkärna pastorat   

  info: inget inträde, kollekt, kyrkan öppnar kl 16.  

I showen blandas musiken med alla goda nyheter som världen är full av! Vacker 

stämsång, härliga rytmer och texter som berör.  Tid för mörker att möta 

gryning. Elisabeth Berglund, Fia Viktorsson Cecilia Kyllinge, Jan-Olof Johansson, 

Christer Ring och Anders Larm.   

        

 


