Klart for årets volonkirläger
Renovering och I 600:tolsgudstiönst vöntor
O SALLERUP
På söndog slurior
å.rcrs volonttirläger i
Osrrq Sollerup. UF
över oliko orbefen i

- Men trots att vi inte är så
många ska vi såikert hinna med

ganska mycket. Ett parbybor
brukar också möta upp varje ar
ftir att ölja arbetet och hjälpa

§YTf K!ÄDER

Volontärerna, som kommer
från bland annat Stockholm och

präs§ården.

måndagen startar arbetet med

blir en "äkta"

1600-talsguds-

tjänst söndagen den 4 augusti.
Och bland andra programpunkter, som vänder sig till allmiinheten, står två öreläsningar om
historiska parker och trädgårdar.

För arrangemanget svarar
som vanligt Föreningen Jöns
Hendrikssons Minne. Volonärliigrethar ordnats flera år irad.

Minst tio frivilliga brukar delnågrafran FYankrike.
Men iarblir detovanligtfå delta, varav

tagare med bara sex voloniirer
och inga utländska gäster.

-T}väirrhar

en del av som an-

miilde sig tidigare tvingats hoppa av Några har fått arbete, an-

fua har börjat på olika kurse4
berättar frireningens ordfiirande, GustafTörnqvist.

hölls 1600-talsgudstjänst i Östra
Sallerups kyrka. Den här gången hoppas man på minst lika
många.

till.

den uniko porkonläggningen skq voIonfiirerno iiven hiälpo till qlt renoverq

En av höjdpunkterna på liigret

när det ifjol för första gängen

sTUDIEBESöK

Under vintern har ftirening-

Småland, inkvarteras i prästgården under söndagen. På

att restaurera

prästgårdens

flönster. Men fiirst ska alla göra
studiebesök hos ettf,dretag som

säljer målarfärg med anknyt-

ningtill gamla tider:
- Det 2ir oerhört viktigt att väi]ja rätt ftirg. För några iir sedan
mäades prästgardens {tjnsterbågar med plastfärg, men det
var helt förkastligt. Fåirgen iir

ftlrtiit, träetkan inte

andas och
det bildas tukt. Följden blev att

allt snabbt började flagna. Nu

en arrangerat en särskild studiecirkel i Östra Sallerup inftir
den annorlunda gudstj änsten.
Deltagarna har fått veta mer om
hur människor var klädda på
1600-talet och flera kvinnor har
sytt egna högtidsdräkter från
den tiden. För predikan svarar
Jan Malmqvist och efteråt samlas alla i parken.

rönruisrn
Föreläsningarna halls de båda onsdagskvåillarna, den 31 ju'li och den 7 augusti i byns förslrmlingshem. Vid ftirsta tillfiillet berättar trädgardsarkeolo g

Marie Hansson om historiska

skavi istiillet måla med en gammaldags linoljefärg, berättar
GustafTörnqvist.

parker. Nästa gång håller Åsa

STEN'VIUR
Niir arbetet iir klart fortsiitter
manfrämst med att återskapa
den gamla stenmuren iparken
men även med visst «ijningsar-

Under hela sommaren har
ftireningenfiir övrigt öppet hus
varje lördag kl 11-15 i gamla

Ahrland från Alnarp fiiredrag
om bland annat renoveringar av

gamla trädgardar.

bli

prästgarden. Många har redan
mött upp for att se utställning
"prästen, parken och dkvadro-

Over 200 personer möttc upp

Mono Forsel!

bete. Dåtemot viintas det inte
tid.

for några utgrävningar.

nen".

