
    Hjärtligt välkomna till Unnaryd!

Program 
för Unnarydsdagen

11 juli 2012



Tack till alla företag, samarbetspartners, medarrangö-
rer och privatpersoner som stöttat årets evenemang, 
särskilt:

Svenska kyrkan

Unnaryd och jälluntofta 
hembygdsförening

Södra Vägen 12
073 088 63 04

Salong Nicole

UnnaRum

Hallands Stugservice
Skötsel, renovering och reparation

Telefon: 0371 63 066   Mobil: 076 79 55 242Telefon: 0371 63 066   Mobil: 076 79 55 242

Tele
fon: 0371 63 066  •  Mobil: 076 79 55 242

www.hallandsstugservice.com
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VÄXTER  I  LANDERYD

NORRA ÅKERSHULT Foto: Evelina Håkansson

http://www.abf.se
http://www.hylte.se
http://www.sv.se
http://www.unnaryd.com
http://www.salongnicole.se/
http://www.unnarydmodell.se
http://www.unnarum.se
http://www.hallandsstugservice.com
http://www.butikpaletti.se
http://www.protr�d.se


 Marknad/Strandvallen

 7.00 - 13.00  Sommartorget
Traditionsenlig marknad sedan 1856 där 
bla ett flertal regionala produkter finns 
representerade. Arrangör: Unnaryd och 
Jälluntofta Hembygdsförening 

7.00 - 13.00 Kaffeservering
UGoIF serverar kaffe och fika utanför 
idrottshallen

 Församlingshemmet

9.00  Torgandakt, Berndt Olsson
11.30  Lunchmusik, Kristin Ahlbom
 
 

Lunch & Fika på Unnarydsdagen
Unnaryds pub & pizzeria

öppet kl 11.00 - 01.00
Specialmeny för dagen:

Alebo Restaurang
Lunch kl 11.00 - 15.00
2 varmrätter att välja mellan
samt sallad, dricka och kaffe

Thai Way
öppet kl 11.00 - 21.30

Dagens special: alla rätter 49 kr
avhämtning 45 kr

kaffe och vatten ingår - tel: 0371-60433

Unnaryds kiosk & café
Öppet 9.00 - 19.00 

Kaffe med valfri kaka 25 kr 
Färdigbredda baguetter från 15 kr

Unnaryds glassbar & loppis
öppet under dagen

med speciella erbjudanden på kulglass

Pizza, utvalda sorter 50 kr
Kebabtallrik 65 kr

Hamburgertallrik 40 kr
Pastasallad med kyckling 60 kr



 Eftermiddag i Hembygdsparken
  
10.00 – 16.00 Öppna stugor i hembygdsparken  
 och guidning i Bonadsmuséet

Ca 30 min, startar varje heltimme. 
(30 kr, medlemmar går in gratis!)

10.00 – 16.00 Veteranfordonsträff
För tredje året anordnas nu 
veteranfordonsträff med betoning på 
fordon. Kom med din traktor cykel, 
bil eller annat fordon. Eller bara kom 
och beundra. Parkeringen ligger bakom 
hembygdsparken.

13.00 - 16.00 Ponnyridning
 Ta en tur runt parken på Stall 
Håknabökes hästar

13.00 - 15.00 Brandbil på plats 
för barn att titta på och provsitta i. 
Personal från räddningstjänsten finns 
också på plats för frågor. 

 Torget/Centrum

9.00  - 18.00 Tinas Presentbutik
Bl.a Våga, Ib Laursen, Wildlife Garden, 
Rice. Speciellt på Unnarydsdagen: 
Försäljning av sekelskifteskläder / 
teaterkläder från 50- till 60- talet.

9.00 - 18.00 UnnaRum
Unna Dig något nytt till Dina rum, ute 
eller inne! Välkommen in och ta del av 
våra erbjudanden för dagen!

11.00 - 18.00 Långholmens sommarcafé
Danska smörrebröd på svenska.
Ingång genom butiken UnnaRum.

9.00 - 14.00 Prästgårdens ateljé
Tre kvinnliga konstnärer från Norge, 
Tyskland och Sverige ställer ut sina alster. 

10.00 -18.00  Butik Paletti öppet
14.00 Modeshow by Paletti - utanför 
Röda Längan, Torget. 
Vid regn i Församlingshemmet

11.00 -14.00 Bakluckeloppis
På grusplanen bredvid kiosken. Kom 
och fynda. (gratis att stå och sälja - ring 
kiosken 0371-60398)

http://www.unnarum.se
http://www.butikpaletti.se


 Musik & dans

13.30 Musikteater
En lekfull musikteater där Lilla Anna 
letar efter saker som kan vara bra att ha. 
Med spik, burkar och lådor bygger Lilla 
Anna en flygmaskin. Kommer hon kunna 
flyga? För barn 3-5 år

14.00 Visduo Henrik Karlsson & 
 Alexandra Murdock 

från Falkenberg ger oss sitt program „Vi 
ska visa er!“. Ett glädjerikt möte med 
nya och gamla visskalder. Allt från Dan 
Andersson och Cornelis till Dan Viktor 
och egenskrivna visor. Här utlovas en 
känslosam resa!

15.00 
Folkdanskurs 
med Vidar & Anna från 
Bäckhästen till tonerna 
från lokala musiker. 

16.00  Dans för avslappning, glädje och 
 välbehag 

Kom och dansa med dansterapeuten 
Rosalina från Bolmsö till afrikanska 
rytmer.

16.30  Skönsång 
Anne Sørli från Norge sjunger kända låtar 
acapella. Lyssna och njut!

 

 Aktiviteter & workshops
   
14.00 - 17.00 Kom och prova på olika aktiviteter arrangerade av  
   Studieförbundet Vuxenskolan:
   
   • Prova på Bonadsmålning

 Välkommen att prova och måla en egen  
 bonad i äggtempera eller ett vykort med  
 bonadsmotiv. Börjar varje hel timme. 

   • Skapa en fågel med naturmaterial
   • Virka en Röd Tråd

 Hur lång kan vi tillsammans göra den   
denna dag?
• Strumpstickning i Varestugan
Lena Hanarp demonstrerar och berättar 
om sin strumpstickningsmaskin. Prova du 
också!

 • Makramé 

http://www.sjalenskrydda.se


12.00 - 17.00 Interaktiv konst 
„kan själv - våga själv“ med Wolfgang 
Dreyer-Suhr

12.00 - 14.00  Ansiktsmålning

13.00 - 17.00 Prova jaktbågskytte 
på halmtavla eller vildsvin med Dan 
Hansen från utefolk

13.00 - 17.00  
Stämpla ett eget namnsmycke 
hos guldsmed Lisa Hjelmqvist. 
Tillsammans gör vi ett personligt 
silverhänge med hjälp av olika 
stämplar och symboler. Lisa visar 
även upp sommarens nya, fräscha 
smycken.

15.00 - 17.00 Bygg en fågelrestaurang 
med snickare Nico

15.00 - 17.00 Prova trädklättringstekniker 
med arboristen Bob Looijen, Proträd

 Mat 

11.00 – 17.00  Glade Leif bakar   
 våfflor

Fika med våfflor 
och kaffe i 
Hembygdsparken. 
Avnjut dina våfflor 
till levande musik i en 
historisk miljö. 

från 12.00 
Familj Bodi lär oss 
hur man gör en   
äkta ungersk gryta 
över öppen eld. 
Serveras med hembakt 
bröd från kl 12 tills det 
tar slut i grytan!

från 12.00 Bäckhästens bageri
serverar ekologiska smörgåsar  bakta i det 
egna stenugnsbageriet

från 12.00 Hembygdsföreningen säljer grillad  
 korv med bröd.
 

http://www.utefolk.se
http://www.utefolk.se
http://www.hallandsstugservice.com
http://www.protr�d.se
http://www.backhasten.se


 Kväll i Hembygdsparken

Vi står för grillar och musik, du tar med mat och 
dryck eller köper något gott att grilla själv i Tira-
holms fiskvagn som kommer stå i hembygds-
parken hela kvällen!

19.00 Grillarna är klara för användning

19.00  Tiraholms fiskvagn öppnar 
och säljer både färsk fisk att grilla 
själv och varmrökt med tillbehör som 
potatissallad och sallad.

20.00   Driftwood company 
 Skivaktuella Driftwood tar oss med på en 
resa till drömmarnas land.

21.00 Blues Beggars
 Unnaryds egna bluesband spelar hatten av 
gammal och ung.

http://www.tiraholm.se

