Busschema
Stå var som helst utmed vägen runt sjön! Bussen passerar
en gång i timmen. En tur varje timme.

senaste nytt:
www.facebook.com/Vendeldagen

Punkt 2 Husby: avgång varje hel timma, 10-15
Några cirkatider: Punkt 8: 10.15, 11.15 osv.
		
Punkt 10: 10.25, 11.25 osv.
		
Punkt 11: 10.35, 11.35 osv.
		
Punkt 13: 10.45, 11.45 osv.

Några hålltider:
07.00-09.00: Ringmärkning av fåglar, Örbyhus slott
10.00: Bussturerna med KR Trafik börjar
11.00: Kobingo, Åhl
12.00: Nationaldagsfirande, Vendels kyrka
14.30: Henry Lind berättar, Smultrongärde
18.00: Konsert Vendels kyrka

Roligt för barn:
Följ med på en resa i tid och rum genom
Vendels kyrka
Skolan från 1920, Marieberg
Isåkers kattpensionat, Gundbo
Ringmärkning av fåglar, Örbyhus slott
Djur vid sjökanten, Skarbo
Håvning av småkryp, Varggropen Åhl

Arrangörer:

Vendels Hembygdsförening www.vendelbygden.se
Föreningen Vendelsjön www.vendelsjon.se
IK Rex www.ikrex.se
Vendels Bygdegårdsförening www.vendelsbygdegard.blogspot.com
Vendels församling www.svenskakyrkan.se/orbyhus
Örbyhus missionsförsamling www.missionskyrkan.se
Emmaus www.emmausgryttby.se
Studiefrämjandet www.studieframjandet.se
KR Trafik www.krtrafik.se

Hitta till Vendel
Nya E4: Sväng av mot Husby/Örbyhus 3 mil norr om
Uppsala. Avfart 191.
Gamla E4: sväng vid Läby 2,5 mil norr om Uppsala.
Från norr och öster, kör mot Örbyhus, följ skyltar mot
Uppsala eller Knypplan.
Buss 814 från Uppsala eller Tierp.

Senaste nytt om Vendeldagen

www.facebook.com/Vendeldagen

ÖPPET HUS

i hela Vendelbygden 10-16

Njut en dag där naturen, kulturen och historien möts.

TA BUSSEN RUNT SJÖN

- med KR Trafik 1 tur/timme - GRATIS! - kliv av var du vill efter vägen.

LOTTER

Passa på, köp
till förmån för Vendeldagen med fina vinster
från bygdens föreningar, företag och hantverkare!

2014

1. GRYTTBY.

Emmaus loppmarknad (10-17). Till förmån för
utsatta barn i andra länder. Tel 018 – 37 10 09.
www.emmausgryttby.se

2. HUSBY. Ottarsborg

Bilbingo – Drive in. obs kl 19
Salong LaVendel. Presentartiklar, inredning, glass,
tidningar och tobak.

Släktforskning – ”Vem tror du att du är?”.
Björklingebygdens släktforskarförening hjälper
dig leta i släktarkiven.

4. ALLERBÄCKE.

5. VENDELS KYRKA.

Klockstapeln öppen, kl. 10.00-11.30.
Marknadstorg - bygdens hantverkare kl. 10-14.
Kl. 12. Nationaldagsfirande – flaggan hissas! Högtidstal
av förra årets Vendelambassadör Erland Söderström.
”Den svenska sångboken”. Musik på dragspel, fiol och
bas. Anitha Gunnarsson och Marit Lundkvist Reyes m.fl.
Årets Vendelambassadör utses. Musik med tonårsbandet
”The Perfect Dinnerparty”. Ansiktsmålning.

Café i köket på gamla parstugan,
Skarbo gård. Hembakat kaffebröd
och ”Vendeltårta”.
Försäljning av: honung, honungsprodukter, hembakat kaffebröd.
Vi visar och berättar om djuren; highland cattle med kalvar, får med lamm,
dvärghöns med kycklingar, vaktel och
myskankor.
Vi visar hur man knypplar och hur
man spinner på slända.
Tel. 018 -33 90 68.

Mariebergs gamla skola från 1858 med komplett skolsal
från 1920 och utställning med föremål från Vendelbygden,
bland annat de Lindrothska Närveraskarna.

Hålltider se baksidan. Stå varsomhelst utmed vägen
runt sjön! Bussen passerar en gång i timman. En tur varje
timme. Första turen kl 10 och sista turen kl 15. Avgång från
Busshållplatsen i Husby - norrut. Bussen stannar även vid
macken i Örbyhus. Stå vid vägen och vinka om ni vill kliva
på, plinga när ni vill av!

Konst och loppis. Olof Lundkvist och Marit Lundkvist
Reyes visar måleri/textil.

11. SKARBO.

6. HOVGÅRDSBERG.

Gamla kaffekvarnar – visas av Lars-Olof Zillén.

Vendels lantbruksmuseum. Fin samling av redskap från
förr. Se en av Sveriges två järnhästar (traktorer). Gamla bilder
från lantbruksarbete i Vendelbygden.

Gratis buss runt Vendelsjön

Vendels besökscentrum öppet – se en utställning om
Vendels forntid med fokus på våra berömda båtgravar.

Åk GRATIS BUSS till de olika arrangemangen runt
Vendelsjön med KR Trafik. Kl 10-15. Bussen tar upp alla
passagerare som vill åka runt sjön och stannar vid de olika
arrangemangen.

3. KARBY.

10. Hållplats Örbyhusmacken.

Kl 18. Konsert med Vendels kyrkokör och kyrkomusiker
Farzad Rezaie.

Forskarbord – se foton, skrifter och urklipp
från ett svunnet Vendel.

Väderkvarn från 1825. Upplands
enda bevarade hättkvarn och en av
Sveriges nordligaste väderkvarnar.
Vendels Hembygdsförening.
www.vendelbygden.se

7. GUNDBO.

12. SMULTRONGÄRDE.

Kl. 14.30. Henry Lind berättar och sjunger om
hur det var på Östersidan förr och nu.

13. ÅHL.

Avfart 191
från E4 mot:

Loppis i Åhl. ”Allt mellan himmel och jord”. OBS! Inställes
vid regn. Vid lilla torpet vid fågeltornsparkeringen.

ÖRBYHUS
HUSBY

Varggropens fågeltorn – en av Upplands fågelrikaste
picknickplatser, vid Vendelsjöns sydöstra ände. Platsen är ett
av Upplandsstiftelsens officiella smultronställen.
www.smultronställen.nu

Isåkers Kattpensionat - öppet hus med
rundvisning i Gundbo. Kom förbi och titta på
alla fina katter och passa på att stanna
och fika en stund!
Erpro AB bygger racingbilar och visar upp
Minifiestan.

Parkeringsplats vid vägen, Ängslyckans café samt på bondgården/Åhl Grönt. Följ skyltarna.
Fågeltornsområdet:
Kl. 10–12. Småkryp i sjökanten. Kom och håva tillsammans med Skogsknyttarna. Guide: Jens Olsson.
Arr: Friluftsfrämjandet Örbyhus. Kontakt Ebba af Petersens,
tel. 0708 – 322 755.

8. BERGBYBANAN.

Motorsportens dag. Rallycrossbilar, folkracebilar, motorcyklar och mopeder. Försäljning av kaffe, glass, korv och
hamburgare.
Tel. 018-33 60 12 . Arr. Films MK.

9. ÖRBYHUS SLOTT.
Slott med anor från 1400-talet. Riksberömt genom Erik XIV:s
död, sannolikt orsakad av arsenik i ärtsoppan.

Församlingshemmet – Kaffeservering. Utställningar:
Församlingsbladet Stigluckan 30 år. Pilgrimsvandra. Glimtar
från barnverksamheten.

Kl. 07-09. Ringmärkning av fåglar. Möt fåglarna på nära
håll. Vägvisning från slottsgrinden.

Öppen kyrka. Vendels kyrka är med sin medeltida
bogårdsmur och sina stigluckor en av Sveriges vackraste
kyrkomiljöer.
Kl. 13. Barnaktivitet. Följ med på en resa i tid och rum
genom Vendels kyrka. Vi samlas vid stora porten kl. 13. Alla
barn mellan 0 och 99 år är hjärtligt välkomna! Vandringen
tar ca 30 min.

Kl. 13. Traditionell slottsguidning av Örbyhus slott.
www.orbyhusslott.se

Kl. 10-16. Örbyhus slottsträdgård. Handelsträdgård med
ekologiska grönsaker, plantor, sommarblommor, pelargoner, pioner. www.orbyhusslottstradgard.se

Gamla E4,
sväng vid Läby
2,5 mil norr om
Uppsala ÖRBYHUS
VENDELS K:A

Kl. 11. Kobingo i hagen. Arr. Åhl Grönt.
Fågelguide på plats kl. 10-12 för stora och små.
Föreningen Vendelsjön.
Ängslyckans cafe och bakeri
Fika och lunch i det gröna. www.angslyckanscafe.n.nu
Möjligheter till ”laid-back birdwatching”. Tel 0769-430543.
Utställning: Kerstin Klockerman. ”Nära sanningen”.
Vernissage kl 11.
AKA’s konst och keramik – Anna-Karin finns på plats och
säljer sin keramik.

