Välkommen att anmäla dig till

Skördefest med marknad
i Friluftsmuseet Gamla Linköping
Lördag & söndag 16-17 september kl 11-16
Marknad vid Mickelsmäss, vår glömda högtid firas med
en riktig skördefest i Friluftsmuseet Gamla Linköping!
Skördemarknaden hålls i år i samverkan med Vallastadens Bo- & samhällsexpo.
Gratis transport mellan Vallastaden, Östra torp och stadskvarteren kommer finnas
tillgängligt under dagarna för besökarna.
Utöver en härlig marknad i stadskvarteren finns en mängd skörderelaterade
aktiviteter, barnaktiviteter, traktorparad, djur mm vid Östra torp. Det blir också
prisutdelning i vårens odlartävling, tyngsta pumpan och största solrosen!
OBS! Det går fint att anmäla sig till båda dagarna eller bara en av dem.

Senast den 3 september vill vi ha din anmälan!
Mickelsmäss är en gammal kyrkohögtid som firades den 29/9 till minne av
ärkeängeln Mikael. I det gamla bondesamhället var mickelsmässan en av de största
helgerna på året. Detta berodde på att skörden var bärgad vid denna tid.
Mickelsmäss var alltså en skördefest med förkristet ursprung, som hölls då förråden
var fyllda av mer mat än någon annan tidpunkt på året. Det var också vanligt att
ljuskällor av olika slag fick tändas efter denna helg, för att sedan brinna under
vinterhalvåret. Under veckan som följde fick tjänstefolket också en rad rättigheter,
såsom ledighet och rättigheten att säga upp kontrakt.

Vi tillhandahåller marknadsstånd med tak. Marknadsstånden mäter 200 x
60 cm Endast marknadsstånd som tillhandahålls av Gamla Linköping får
användas.
Marknadsplatsen skall hållas städad, skräp och kartonger skall tas bort
efter dagens slut.
Klä dig gärna i tidstypiska kläder från tidigt 1900 tal.
Det går bra att köra in med bil före och efter öppettiderna för att lasta ur och i vid sin
marknadsplats. Bilen ska köras bort direkt efter urlastningen och parkeras på
aviserad parkering enligt anslagen taxa.
Din placering på området kommer att meddelas via mejl eller brev ett par dagar innan
marknaden, vi reserverar oss för att ändringar kan behöva göras i sista minuten.
Om Du har några frågor ring Mary Stephanou 013-262513
Du skickar din anmälan till gamlalinkoping@linkoping.se
Anmälningsblankett kommer också att finnas på hemsidan www.gamlalinkoping.info
Det går även att skicka anmälan per post till:
Linköpings kommun/ Friluftsmuseet Gamla Linköping
Att Mary Stephanou
581 81 Linköping

Välkommen med din anmälan!

