Jordbrukets dag 2015
Välkommen till en av årets höjdpunkter på Julita gård.
Passa på att njuta av skönheten i herrgårdsparken, välj någon av våra guidade
visningar eller titta på traditionell byggnadsvård. Fascineras av gamla traktorer
och ta tillfället i akt och titta på tävling i bruksridning på lantbruksområdet.
Passa på att fylla på i förråd och magar av det som våra utställare erbjuder.
Våra utställare hittar du både på herrgårdsområdet och lantbruksområdet.
Vi önskar att dagen får berika, glädja och inspirera dig.
Dagens program:
Kl. 10.00
Bangång bruksridning (område 6).
10.00-12.00 Alla är välkomna på gammaldags lekar som sånglekar och
dragkamp. Tillfälle att hoppa i halm (område 6).
Veterantraktor visar upp sig i parken.
Kl. 10.30
Vallhundsuppvisning (område 5).
Tidstypiskt klädd chaufför kör sakta runt i parken med en T-Ford modell TT från 1919.
Kl. 11.00
Kjell-Olov Vågstedt från Vagnshistoriska sällskapet berättar och visar
om selning, anspänning och köretikett.
Köruppvisning i parken med häst.
Första start i tävlingen bruksridning (område 6).
Fårklippning (område 4).
Kl. 11.30
Brukssextetten spelar upp till Invigning och prisutdelning framför
loggian på Stora husets baksida. Priserna Årets Sörmlandsbonde
och LRF:s Silvergrytan delas ut.
Kl. 12.00
Guidad visning: Stora huset.
Pettson och Findus gör entré vid Pettsongården.
Veterantraktor visar upp sig i parken.
Fårklippning (område 4).
Slåtter med Volvo T25 och omgjord hästslåttermaskin (område 6).

Kl. 12.30
Tidstypiskt klädd chaufför kör sakta runt i parken med en T-Ford modell TT från 1919.
Provsmakning av lammkorv (område 4).
Vallhundsuppvisning (område 5).
Kl. 13.00
Guidad visning: Stora huset.
Kjell-Olov Vågstedt från Vagnshistoriska sällskapet berättar och visar
om selning, anspänning och köretikett.
Köruppvisning i parken med häst.
”Muckelrunda” med Pettson och Findus, start vid Pettsongården.
Fårklippning (område 4).
Ladugårdsvandring, se hur korna bor,
samling vid LRF:s monter nr 609 (område 6).
Kl. 13.30
Vallhundsuppvisning (område 5).
Kl. 14.00
Guidad visning: Klostervisning.
Guidad visning i köksträdgården.
Veterantraktor visar upp sig i parken.
Fårklippning och presentation av olika fårraser. (område 4).
Slåtter med Volvo T25 och omgjord hästslåttermaskin (område 6).
Kl. 14.30
Träffa Pettson och Findus på Lantbruksområdet.
Kl. 15.00
Guidad visning: Herrskap och tjänstefolk.
Fårklippning (område 4).
Ladugårdsvandring, se hur korna bor,
samling vid LRF:s monter nr 609 (område 6).

Vänd för informationskarta!
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