GETADAGEN 2019
lördagen den 20 juli 2019 kl. 11.00-16.00
i Vestergetas ”centrala delar”, men även hos enskilda aktörer.
Program:
◦

Kl. 11.00

Välkomsthälsning, samt allmän information om dagen G.

◦

Kl. 11.11

Start GETALOPPET på rullskidor

◦

Kl. 11.15

Start för servering av helstekt gris med potatissallad och äppelmos

(Snäckö Frukt, https://snackofrukt.ax), laxburgare (Bergmans fisk) samt kaffe, pannkaka
och våfflor (Snäckö Café samt Geta Hemgårdsförening)
•

De produkter som bl.a. finns är: fisk i olika former, hemvetebröd (Sickan Sundberg,

Pantsarnäs), svartbröd, kaffebröd, grönsaker från Christina Söderströms odlingar och
Tommy Ahonens dito (bl.a. succini, dill), och trädgårdshallon odlade utan kemikalier från
Snäckö finns att förtjusa sig i (Päivi Saksman)
▪

Provsmakning av safter (Minna Pomrén)

▪

Gräddhyllans Rökeri (David Öhberg) presenterar rökta ostar

(https://www.facebook.com/graddhyllansrokeri/)
▪

En myckenhet textila hantverk finns, väl värda att bekanta sig med (Millen

Samuelsson-Carlsson, samt Camilla Henriksson). Hantverk med lite mindre mjukhet finns i
form av bihotell samt hemslöjdsprodukter (Mona och Erik Rosenholm, Per-Erik Söderström
och Bernt Mattsson)
▪

”Metallfrukter” tillverkade av Agneta Aakula finns med denna dag.

▪

Samtidigt finns konstutställningarna att beskåda i Församlingshemmet två salar

(Aina Öhberg-akvareller och Kjell Andersen-oljemålningar)

◦

Kl. 12.00

Första etappen av boulemästerskapet

▪

Folkhälsans nya gym välkomnar!

▪

En vandring till nya brandstationen ger som belöning en åktur i den nya brandbilen,

mest tänkt för de små
◦

Kl. 13.00

Sätter alla små barn tillsammans med kantor Johanna Everson kyrkan

i gungning då många av de kära barnvisorna sjungs
▪

Geta Nostalgi- och Motormuseum som finns 700 m bort längs gc-vägen har öppet

och väntar på besök, och nyinflyttade EDOS mack gör likaledes
▪

Vår kommundirektör Gustav Blomberg informerar i GETABODEN men även ute ”på

fältet”
◦

Ca. kl. 15.00 Prisutdelning för GETALOPPET på rullskidor. Då den är klar börjar den

sedvanliga dragkampen. Det blir en fingerad landskamp mellan Sverige och Finland. Tyvärr
inget bet, för Veikkaus är borta.
Utanför de centrala delarna av Vestergeta dyker GETADAGEN upp hos:

Restaurang Soltuna på Getabergen
har en speciell GETADAGSMENY denna GETADAG.
www.soltuna.ax
Väl där uppe bör man besöka det anrika bevakningstornet från första världskrigets dagar.
Man kan nästan se hela Åland och bort till Roslagen från ovan, utan vingar. Till hösten får
tornet solpanelsladdad fasadbeslysning.
Precis som Kaknästornet och Eiffeltornet! Kan dom så kan vi!

Pettas café
Finnövägen 327, 22340 Geta
Pettas Ekologiska Bageri och Hantverkscafé
En rofylld oas vid vägens ände i Finnö by, i Geta på Norra Åland.
Från Geta kyrka fortsätter du rakt fram västerut med huvudvägen 3,5 km
Njut av våra egentillverkade läckra bakverk och lätta maträtter, kaffe och te.
Allt är ekologiskt och av högsta kvalitet.
Det finns möjlighet att i lugn och ro handla konsthantverk och se utställningen i vår sal!
Du kan också köpa med dig nybakt ekobröd i brödbutiken om så önskas.

Enebo Hantverkscafé
http://www.aland.net/enebo/

Linastugans hantverk
Vi har flyttat till Facebook, https://www.facebook.com/Linastugans-Hantverk297813137232725
(belägen strax efter avtaget mot Snäckö)

Kulturarvsstugan
http://www2.visitaland.com/sv/se-gora/a1138591/kulturarvsstugan_1138591/detaljer

Välkomna, välkomna!
Hoppas vi får en underbar dag!
Det är nog inte alltid så viktigt det där med storleken ;-) De e så sant!

Liten men naggande god:

GETA

