Ertebølle HØSTMARKED
Lørdag d. 10. sept. 2016 kl. 10.00 – 14.00 på
Stenaldercentret, Gl. Møllevej 8.
Vi gentager successen fra sidste år, men i år i Ertebølle Samvirke regi …….. og indendørs!
Alle inviteres til at tage del i vores anderledes HØSTMARKED 2016, hvor vi igen viser, hvad
vi er optaget af i vores fritid.
Vi er ikke mestre eller professionelle, men glædes ved det, vi
laver og vil gerne dele vore interesser og hobbies med andre.
Derfor har vi ladet ”beskedenheden” blive hjemme og lavet et
anderledes marked i Ertebølle.
I vil både kunne smage på spændende madprodukter, fx
honning, kager, “mad fra naturens spisekammer”, se
demonstrering af hobbies fx bridge, stenhugning, pileflet.
Købe ting: blomsterfrø, småpileflet, fårespegepølser,
fårespege-pølse-madder med lidt Ertebølle-brygget øl, vildtburgere, nisser og trolde,
trælysestager, glaskunst og keramik.
Men derudover inviteres også alle ertebøller og sommerhusejere til at være aktive på dagen:
Medbring en smagsprøve til hver af tre konkurrencer og vær heldig at få æren af at blive kåret
for den bedste (fiskefri) forret, det bedste brød eller den bedste kagetærte. Ud over æren vil
der være en lille præmie til vinderen i hver kategori.
Imellem alle bidragsydere vil der herudover blive mulighed for at ”vinde en kok”.
Hvad gør du, hvis du vil deltage i en eller alle konkurrencer?
Du medbringer simpelthen en smagsprøve (så der er nok til 3 dommere),
vedhæfter prøven en lukket kuvert med dit navn, tlf.nr. samt en opskrift og
afleverer den til konkurrencens ceremonimester (han vil bære et synligt skilt på
dagen, så du let kan finde ham).
Smagsprøverne afleveres 1⁄2 timer før kåringen, dvs. kl. 11:00, 12:00 og 13:00.
Overdommer er lokal professionel kok med diplom samt to lokalt udpegede meddommere.
Vi opfordrer så mange som muligt til at være med i konkurrencen, så bliver det sjovest! Men
uanset om du vil deltage i konkurrencerne eller ej, så kom og få en hyggelig stund i snak
ertebøllerne.
I vil kunne købe øl, vand, kaffe og kage i vores Samvirke Bod

Hilsen og på gensyn
Ertebølle Samvirke
(Ertebølle Borgerforening, Ertebølle Strand Camping, Stenaldercentrets Støtteforening)

