Vestfyns Hjemstavnsgård
Høstfesten den 15. september 2012
Program
Kl. 10.00

Høstfesten åbnes. Flagene rejses. Velkomstord ved Hjemstavnsforeningens formand, Børge Jensen, Langsted Overgaard.
Den danske sang er en ung blond pige synges.

Kl. 10.30 – 15.00

Aktiviteter hele dagen fra 10.30 – 15.00:
I Hjemstavnsgårdens stuehus:
Spinding af uld- og hørgarn. Vævning med stor væv. Filtning af uld.
Knipling. Syning til folkedragter.
I og ved Hjemstavnsgårdens længer, i Kaffestuen og i Urmagerhuset:
Fremstilling af halmdukker (børn og forældre kan deltage). Hugning
af træspåner til tækning af udhustag. Gammel træskomand mager
gammeldags landmandstræsko/jydetræsko. Mulighed for handel.
Løbbinding (fremstilling af ting af langhalm). Urmager ”Dolfe” fremviser sit arbejde i Urmagerhuset.
Fremvisning og salg af artikler fra geder.
Madvarer: Fremstilling af æblemost på plænen foran Kaffestuen.
Fremstilling af rygeost med mulighed for smagsprøver. Salg af
kvalitetsøl fra økobrygger. Frokostmenu og kaffe i Kaffestuen med
brød fra økomøller og økobager.
Arrangørerne ønsker bon appetit – med fynsk og nordisk mundgodt!
På plænen og i omegnen af Hjemstavnsgården:
Køretur i gamle typer hestevogne. Mulighed for leg med gammelt
legetøj og sanglege.

Kl. 10.30 – 12.00

Tærskning i ’loi’, hvor et lille gammelt tærskeværk drives af
hestegang. Fortælling og forklaring følger undervejs.
På gårdspladsen ved siden af loi: tærskeplads for børn, hvor der
tærskes med børneplejle.

Kl. 11.00

”Opdagelsestur på Hjemstavnsgården”. Museumsinspektør Erik
Chalatsis leder turen.

Kl. 12.00 – 12.30

’Mel’ma’’ – frokost.

Kl. ca. 13.00 – ca. 14.30

Hestegangen arbejder igen. I ’loi’ maler en gammel kværn med
opretstående remskive og kværnsten korn til grudt og mel.
Fortælling og forklaring følger undervejs.

Kl. 14. 00

Endnu en ”Opdagelsestur på Hjemstavnsgården” for børn og voksne.
Erik Chalatsis går forrest og instruerer.

- lidt i tre -

- samling på gårdspladsen på bænke foran talerstol -

Kl. 15.00 – 15.30

Årets høsttale ved journalist og forfatter af viser og vers, ”aks”,
Anders Kurt Simonsen, Ebberup.
Jeg er havren synges før talen. Nu er det længe siden efter talen.
(Gammeldags andægtighed påbydes).

- fra lidt over fire til fire -

På grønningen danser folkedansere for og byder publikum til dans.

- fra lidt over fire til lidt i fem -

På tærsklen til drama. – Det sidste læs korn smykket med blomster
og fulgt af mødige og forsorne høstfolk med forke, river og leer med
mejetøj svinger ind på gårdspladsen og gør holdt foran stuehuset
og folkene begynder at kræve –. Fortælling følger det videre forløb.

Kl. 17.00

Tak for i dag. Afskedsord ved formanden for Hjemstavnsforeningen.
Marken er mejet synges.

