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Husflidsudstilling på Åbent Landbrug søndag den 16. september 
mellem kl. 10 og 16. 
Se og hør hvordan man lavede mange brugsgenstande selv i bedstefars og 
oldefars tid. 
Kom til Åbent Landbrug på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 
Gråsten. Se, hør og snak med folk der holder de gamle håndværk på afstand af
glemslen. 
Vi viser hvordan man drejer ting i træ, spinder uld til garn, fletter brugsting 
med naturens materialer og et udvalg af håndarbejdsredskaber fra dengang. 
Børnene vil elske at se spinderokken spinde, snakke med de flittige hænders 
ejere og få fortalt om livet som det var engang.
Denne lille husflidsudstilling i Åbent Landbrug arrangeres af 
Kulturlandsbyen6300 og Historisk Forening for Graasten By og Egn. To lokale 
foreninger man kan få mere at vide om ved samme lejlighed.
Åbent Landbrug er en landsdækkende, tilbagevendende og velbesøgt 
begivenhed. Sidste år var der over 3000 besøgende på Gråsten 
Landbrugsskole, hvor der er landbrug, gårdbutikker og underholdning mm. for 
både for børn og voksne. Læs mere på skolens hjemmeside gl.dk.

Æblefestival igen
Kulturlandsbyen6300 udstiller igen i år i et telt på Gråsten æblefestival 
sammen med FFKK og Historisk Forening for Grasten By og Egn. Og igen i år 
er der både en lille konkurrence og æblepunch at købe. Festivalen løber af 
stabelen fra d. 11.-13. oktober på havnen i Gråsten. Se mere på 
http://graastenforum.dk/aeblefestival/

Skuespil om Fiskbæk
Foreningen arbejder på at få finansieret opførelse af et skuespil i Den røde 
Lade på Gråsten Landbrugsskole om Fiskbæks historie, skrevet af Kaj Nissen. 
Vi håber på gennemførelse i oktober 2019 i samarbejde med Gråsten 
æblefestival. Lige nu arbejdes der med ansøgninger til fonde. 

Agrarøkonomer på Gråsten Landbrugsskole opretter andelsselskab
Onsdag den 19. september indkaldes der til stiftende generalforsamling i et nyt
andelsselskab i Gråsten. Ideen og forarbejdet er lavet af det nye hold 
agrarøkonomstuderende, som startede deres uddannelse på Gråsten 
Landbrugsskole for godt en måned siden.

http://gl.dk/
http://graastenforum.dk/aeblefestival/


Det nye selskab hedder ”Fiskbæk Gårdbutik A.M.B.A.” og i første omgang vil 
gårdbutikken udelukkende sælge frisk mælk direkte fra kostalden på Gråsten 
Landbrugsskole. Generalforsamlingen holdes på Gråsten Landbrugsskole 
onsdag den 19. september kl. 19.00. (Uddrag af pressemeddelelse)

For yderligere oplysninger kan Jacob Hollender tlf. 22445585  eller Bjarne 
Ebbesen be@gl.dk  tlf.29747637 kontaktes.
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