Slöjdaren Hans Rask, Jesper Carlsson från Skånes Caroliner, Viktoria Munck, kulturutvecklare i Hörby kommun samt AnnSofie Haraldsson, Göran Börjesson och Eva Grip i föreningen Jöns Henrikssons Minne laddar för'1600-talsdagen i Ostra
Foro:roNAs KARLSSoN
Sallerup nästa söndag, den 15

september.

Hå er historien evande

r ladd ar for

1

t FEsruGHErER. Stor familjedag anordnas i Östra Sallerup
och den såregna kunga-

ÖsTnR SALLERUP

Entusiasterna i

fören'

ingen Jöns Henrikssons

Minne arbetar oförtru'
tet vidare med att hålla
historien i östra Sal'
lerup levande.
Förberedelserna på'
går för fullt inför den
stora l6oo-talsdagen
nästa söndag - den 15
september.
En

familjedagfull-

späckad m6d aktivite'

ter väntar,

Utställningar, hanwerh

hyllningen Karl XI:s stenar

i Prästgårdsparken.
2ort arrangerades för
familjeförsta

på
sedan

ytterligare wå familj edagar
- 2ot4 och zo16 - och nu
är det alltså dags igen.

Årets. program iir det
mest omfattande hittills,
och antalet medverkande
iir rekordmånga. Bland
annat är Hö.by kommun
med och stöttar arrangemanget.

Det känns

exercis och salut med Skå-

nes Caroliner, guds§iinst
och klädkavalkad i kyrkan,
taljning mustning av äpplen och trädklattring.
Det ärnågra avprogram-

m4 och
et blivit

dag

väldigt

spännande. furangemanget är ett kul sätt att göra

historien levande,

säger

Viktoria Munch kulturutvecklare i kommunen.

Skånes Caroliner
i Prästgardsparken.

- Vi vill
kind i regionen och
göra parken

mer

visa att h:ir f,nns en au-

tentisk r6oo-talsmiljö som
är ett minne från tiden när
Skåne blev wenskt, säger

Den som vill kan prova på att gå på styltor på 1600-talsdagen. Hans Rask, som leder täljningskurserna, och Viktoria
Munck från Hörby kommun tränar redan för fullt!

sånt som de kan leka med,
beroende på ålder och förmåga. Vi vill garna jobba

mot barn och få dem att
er

upptäcka en annan del av

återkommande gäster På
r6oo-talsdagen, och ser
fram emot att få vara med

s§deo som man kanske
inte alltid ser i skolan, sä-

även denna gång.

- Vi kommer att ha två
exercisuppvisningar, och
kommer

att skjuta med

gerHans Rask

I år blir det ovanligt
många barnaktiviteter på
r6oo-talsdagen, och förut-

både muskoter och kanon,

om tiiljningen ordnas lek-

Eva Grip, festivalgeneral

berättar Jesper Carlsson
Skånes Caroliner.

och vice ordförande i Jöns
Henrikssons Minne.

ningarna är

kamper och. tävlingar
som att biira vatten med
oh k?inna på r6oo-talsvapen och prova rustning'

Redan på r99o-talet ord-

ra hur livet
gen och soldaterna under

-

i fulla

Syftet

den karolinska tiden fortsätter han.

prästen Jöns Henrilsson

Hans och Ulrika Rasklar
ut hur man täljer i trä.
- Vi låter barnen tiilja På

- Nu har vi

även satt

arbetet med

för att beparken, såvi

firar att det iir klart också,
säger Eva Grip.
Jonas Karlsson

'

