Skördefesten 2012

Eftersom vädret oftast i hög grad påverkar utfallet och upplevelserna kan jag börja med att upplysa
om att vädret båda dagarna var helt OK. Bäst var det dock på lördagen men ändå helt acceptabelt
även på söndagen trots vinden, som bet till ibland.

Under de två dagarna passade flera tusen personer på att besöka Skördefesten på Tjolöholm. Det
gick att köpa det mesta i grönsaks- och fruktväg. Det mesta närproducerat och ekologiskt. De vuxna
kunde glädjas åt alla handlare som erbjöd förutom smakprov på sina egenproducerade produkter
även ett stort antal varianter av sina produkter, t.ex. honung i en massa smaker, chips med nya
intressanta smaker, kött i alla former, från korv till stekar. Folk trängdes kring stånden och köade i
vissa fall en god stund för att t.ex. få köpa färskt bröd.

Från en ganska central plats i Magasinet berättade och demonstrerade matpredikanten Anders
Arnell exempel på matlagning med många av produkterna som fanns att köpa runt om i de olika
stånden i Magasinet.

För ungdomarna fanns alla möjliga aktiviteter från att själv köra en liten grävskopa till att göra sin
egen pumpa figur, hoppa runt i halmbalslabyrinten eller njuta av korvgrillning över kolgrill.

Förutom att köpa / handla visades prov på allt från att snida till träfigurer med motorsåg till att
tillverka näversaker. Från fantasifulla halmarbeten, fina vävarbeten till komplicerade
tovningsprodukter, stickat, virkat, fingervirkat ja alla möjliga textila arbeten.

Folkdans, välgörenhet, föreningsaktiviteter och avkopplande fika eller enklare mat i manegen till
ordentlig måltid i Storstugan gjorde dagarna till behagliga utflykter.
Även i Slottsbutiken var det god fart på affärerna.

En hel del intressanta dekorationer hade personalen
på Tjolöholms Slott förgyllt omgivningarna med.
Här följer några exempel på dessa.

Sammantaget tycker jag att de två dagarna var mycket lyckade och som jag uppfattade även
uppskattade och gillade även av de många besökarna.
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