
 

Konstnärer 
Thuressons garage: Byboden (Yvonne Bergqvist, Björn Jäderås), Logik Art 
(Gustav Berkland), Ateljé Himlavid (Jeanette Björkman), Susanne Forslund,                       

Leif Lindgren, Kenneth Karlsson, Annika Olsén, Paula Strömberg (PAS),           
Staffan Thulin, Malin Thyselius 

Marknad - försäljare 
Annika Källsand: luffarslöjd. Annika Larsen: bröd, kakor. Birgittas Matbod: 

marmelader, honung. Bredsättra Karamellkokeri. Carl-Johan Johansson: smide. 
Charlotte Mårtensson: gjuten betong. Christer Delding: delikatessostar.    

Ekberg & Forsberg AB: öländsk rapsolja. Fredrikssons Smakhantverk: marmelad. 
Hagelstad Gårdsmejeri: getost. Hönstorp vaktlar: vaktelägg.                                

Ilona Lindahl: korg, silver. Karin Brynielsson: ostkaka.                                     
Kristina Wågesjö: mattor, löpare. Leif Åsman: träslöjd.                                 

Lodrätt-Snickaregården: hantverk & slöjd. Nordqvists Nötkött: köttdelikatesser. 
Nydala Bigård: honung. Pernilla Pettersson: glassmycken.                                     

Rickard Wikar: tavlor, tallriksunderlägg. Röda Korset: hembakat bröd.              
Svenska bönchips. Södviks Bröd: bröd, bageriprodukter.                                     

Tina Stellema: möbler. Ulrika Lindh: Aloe Vera krämer. Yngdéns knäckebröd. 
Ölands Choklad: praliner och choklad. Ölands ljuvliga: syrade grönsaker. 

Ölandsmust: äppelmust. Ölandsost Borgholm 
     
     
    
    
    

        Matställen                                 
Runan: kroppkakor (även vegetariska), kaffe & hembakat  

Rungården: buffé - syrisk mat på öländska råvaror, kaffe & hembakat  
Thuressons garage: Mojo Food truck Brandstationen*: grillkorv  

Vid Församlingshemmet: påskmackor, kaffe & hembakat. 
Crêpes i ”Det rullande ägget” Benta Café: matnyttigt Café   

Sjögatan*: hamburgare & dryck                                                                    
Runstens Gård*: grillad lammkorv, våfflor, kaffe  

.  
Thuressons garage: Mojo Gastro Food Truck. 

Glöm inte  ÖLANDSÄGG - i år även ekologiska! 

 

TAGGAR: # Påskön, # Runstenoland, # Äggröran 2016 
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En fullfjädrad festival 
 

  Påskafton 2016 i Runsten 
  kl. 11.00 – 16.00 

 

 
 

Rotation 
Konsert i Runstens Kyrka kl. 15.00  

Biljetter vid informationsplatserna och vid entrén (100 kr). 
 

Tack alla sponsorer:                                       

      Affes Plåt            Dina Försäkringar på Öland    Rudestigs El 
      Anders Johansson, Åkerby     Din Frisör, Runsten Runstens El AB  
      Ann-Christin &     Fam. Hans & Birgit Tell, Bjärby Runstens Gård 
      Tomas Johansson, Åkerby     Försäkringsmäklare Lilja AB JoWills  måleri & snickeri 
      Bjärby Produktion     Janssons Bygg  Runstens Rep & Smide     
      Bjärby Ved & Kneg     Kalle Savehed, Lerkaka Rogers Bilel & Service AB 
      Boel & Rune Johansson,     Kurt Anderssons Snickeri Staffan Olsson, Åkerby         
      N:a Bäck          Leif Johansson, Lerkaka  Spark Trade AB, Lerkaka    
      Bromans Bygg        Långlöt-Runstens LRF-förening Strand Hotell Borgholm     
      Br. Berneke HB, Runsten         Länsförsäkringar Kalmar Län Ölandsmust, S. Bäck 
      Br. Nilssons Lantbruk, Runsten      Magi Lantbruks AB ÖGV Lantbruk AB 
      Bröderna Olssons Byggvaror          Patrik Lind, Åkerby   Ölands Bank AB  
      i Färjestaden      P-O Bygg     Ölands Logistikcenter 
      Daga Lantbruk, Spjutterum           Rosas Handel    
       
    
          
                
           
       

*gluten- och mjölkfritt finns 



  Festivalområdet 
1.  Runstens Gård  Öppen gård i samarbete med LRF. Visning 

av fårstallar & fårvallning. 
2.  Vedbacken Utomhusaktiviteter för barn,  ”Inte nudda 

marken-bana”, Bygg träbil (Pris 30:-). Öländska 
hamburgare från Runstens Gård 

3.  Mia o Rikards gårdsplan  Stor Loppis & Antikmarknad 
4.  Kyrka: Påskvandringar – upplev påskens dramatik med alla 

sinnen, 
      Rotation kl. 15.00, 80 kr 
        ansiktsmålning,  
5.  Församlingshemmet. Servering av Äggrörans mackor, 

kaffe & hembakat. Lokala musiker  
6.  Gamla Essomacken: Konstutställning 
7.  Benta Café B&B. öppet 10.00-17.00. Café med 

brasilianska specialiteter och livs levande häxor, musikerna  
Kristin och xx underhåller kl. 12.00, 14.00 

8.  Skolans gympahall. Barnaktiviteter: ansiktsmålning, måla 
din egen påsktupp (30:-), klättervägg, 

9.  Brandstationen Flamman och Lågan, föreställning för 
barn, demonstration av brandbil, bandvagnsfärd (20:-) 
Ponnyridning (Pris 40: -) 

10. Thuressons garage Konstutställning 
11.  Runvallens parkering. Marknad med lokala 

matprodukter och hantverk. 
        Uppträdande av Borgholms Dragspelsklubb kl. 11.30 och 

13.15.  
12. Rungården. Ölands Gymnasium dukar upp till påskbuffé. 
       Borgholms Dragspelsklubb  
13. Runanplan Kroppkakor, Daniel Wood & Co underhåller, 

Runstens El visar solpaneler,  JoWills Loppis, 
Veterantraktorer, Returinstallation & pyssel 

 
 

 

 

vÄGGa 

 

Program 
10.00  Invigningskonsert, Marcus Alvgrim (orgel) och Anton Arvefalk (gitarr) i kyrkan 
11.00  Bland Vittror & Vättar, familjeföreställning med Fornfela, Benta Café 
11.00  Live graffiti, Gustav Berkland, Thuressons garage 
11.15  Påskvandring i kyrkan 
11.30  Flamman & Lågan, föreställning för barn, brandstationen 
11.30  Anton Arvefalk (gitarr), Församlingshemmet 
11.30  Fårvallning, Runstens gård 
12.00  Vissångaren Thomas Björklund med Klas Bas, Benta Café 
12.00  Mohamed Mousa & Helena Berggren, arabisk och svensk musik, Rungården 
12.15  Påskvandring i kyrkan  
12.30  Bland Vittror & Vättar, familjeföreställning med Fornfela, Församlingshemmet 
13.00  Flamman & Lågan, föreställning för barn, brandstationen 
13.15  Påskvandring i kyrkan  
13.30  Anton Arvefalk (gitarr), Församlingshemmet 
13.30  Fårvallning, Runstens gård 
14.00  Mohamed Mousa & Helena Berggren, arabisk och svensk, Rungården 
14.00  Bland Vittror & Vättar, familjeföreställning med Fornfela, Benta Café 
14.30  Flamman & Lågan, föreställning för barn, brandstationen 
15.00  Vissångaren Thomas Björklund med Klas Bas, Benta Café 
15.00  Rotation, konsert i kyrkan, inträde 100:- 
 

Festivalområdet 
1.  Runstens Gård  Öppen gård. Utställning och grillad lammkorv i samarbete med 

LRF. Fårstallar & fårvallning. Våfflor & kaffe 
2.  Vedbacken/Sjögatan Utomhusaktiviteter för barn:  ”Inte nudda marken-bana”, 

linbana, bilbygge (30 kr). Minizoo: vaktlar, höns, gäss. Hamburgare  
3.  Mia & Rikards gårdsplan  Stor Loppis & Antikmarknad 
4.  Kyrkan Påskvandringar – upplev påskens dramatik med alla sinnen. Konsert med 

Rotation kl. 15.00 (100 kr) 
5.  Församlingshemmet Servering av Äggrörans mackor, kaffe & hembakat. 

Musikunderhållning. Crêpes från ”Det rullande ägget”  
6.  Gamla Essomacken Häxverkstad. Förskolan Näktergalens utställning 
7.  Benta Café Öppet 10.00-16.00. Mat & Café. Livs levande häxor. Underhållning 
8.  Runstens skola – inga aktiviteter på grund av ombyggnad 
9.  Brandstationen Flamman & Lågan, föreställning för barn. Demonstration av 

brandbil; bandvagnsfärd (10 kr). Ponnyridning (40 kr) 
10. Thuressons garage Konstutställning. Graffiti på ”traktorägg”. Mojo Food truck 
11. Runvallens parkering Marknad med lokala matprodukter och hantverk. 

Underhållning med Borgholms Dragspelsklubb  
12. Rungården ”Mångfaldens bord” - syrisk buffé av öländska råvaror. Underhållning 
13. Runan & Runanplan Marknad med lokala matprodukter och hantverk. Servering 
av kroppkakor, Daniel Wood & Co underhåller. Ansiktsmålning, måla påsktupp (30 kr). 
Runstens El: solpaneler. JoWills: antikt & kuriosa, plantor & jord. Veterantraktorer 
 

vÄGGa	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Program	  
10.00	  	  Invigningskonsert,	  Marcus	  Alvgrim	  (orgel)	  och	  Anton	  Arvefalk	  (gitarr)	  i	  kyrkan	  
11.00	  	  Bland	  Vittror	  &	  Vättar,	  familjeföreställning	  med	  Fornfela,	  Benta	  Café	  
11.00	  	  Live	  graffiti,	  Gustav	  Berkland,	  Thuressons	  garage	  
11.15	  	  Påskvandring	  i	  kyrkan	  
11.30	  	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn,	  brandstationen	  
11.30	  	  Anton	  Arvefalk	  (gitarr),	  Församlingshemmet	  
11.30	  	  Fårvallning,	  Runstens	  gård	  
12.00	  	  Vissångaren	  Thomas	  Björklund	  med	  Klas	  Bas,	  Benta	  Café	  
12.00	  	  Mohamed	  Mousa	  &	  Helena	  Berggren,	  arabisk	  och	  svensk	  musik,	  Rungården	  
12.15	  	  Påskvandring	  i	  kyrkan	  	  
12.30	  	  Bland	  Vittror	  &	  Vättar,	  familjeföreställning	  med	  Fornfela,	  Församlingshemmet	  
13.00	  	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn,	  brandstationen	  
13.15	  	  Påskvandring	  i	  kyrkan	  	  
13.30	  	  Anton	  Arvefalk	  (gitarr),	  Församlingshemmet	  
13.30	  	  Fårvallning,	  Runstens	  gård	  
14.00	  	  Mohamed	  Mousa	  &	  Helena	  Berggren,	  arabisk	  och	  svensk	  musik,	  Rungården	  
14.00	  	  Bland	  Vittror	  &	  Vättar,	  familjeföreställning	  med	  Fornfela,	  Benta	  Café	  
14.30	  	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn,	  brandstationen	  
15.00	  	  Vissångaren	  Thomas	  Björklund	  med	  Klas	  Bas,	  Benta	  Café	  
15.00	  	  Rotation,	  konsert	  i	  kyrkan,	  inträde	  100:-‐	  
	  

Festivalområdet	  
1.	  	  Runstens	  Gård	  	  Öppen	  gård.	  Utställning	  och	  grillad	  lammkorv	  i	  samarbete	  med	  

LRF.	  Fårstallar	  &	  fårvallning.	  Våfflor	  &	  kaffe	  
2.	  	  Vedbacken/Sjögatan	  Utomhusaktiviteter	  för	  barn:	  	  ”Inte	  nudda	  marken-‐bana”,	  

linbana,	  bilbygge	  (30	  kr).	  Minizoo:	  vaktlar,	  höns,	  gäss.	  Hamburgare	  	  
3.	  	  Mia	  &	  Rikards	  gårdsplan	  	  Stor	  Loppis	  &	  Antikmarknad	  
4.	  	  Kyrkan	  Påskvandringar	  –	  upplev	  påskens	  dramatik	  med	  alla	  sinnen.	  Konsert	  med	  

Rotation	  kl.	  15.00	  (100	  kr)	  
5.	  	  Församlingshemmet	  Servering	  av	  Äggrörans	  mackor,	  kaffe	  &	  hembakat.	  

Musikunderhållning.	  Crêpes	  från	  ”Det	  rullande	  ägget”	  	  
6.	  	  Gamla	  Essomacken	  Häxverkstad.	  Förskolan	  Näktergalens	  utställning	  
7.	  	  Benta	  Café	  Öppet	  10.00-‐16.00.	  Mat	  &	  Café.	  Livs	  levande	  häxor.	  Underhållning	  
8.	  	  Runstens	  skola	  –	  inga	  aktiviteter	  på	  grund	  av	  ombyggnad	  
9.	  	  Brandstationen	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn.	  Demonstration	  av	  

brandbil;	  bandvagnsfärd	  (10	  kr).	  Ponnyridning	  (40	  kr)	  
10.	  Thuressons	  garage	  Konstutställning.	  Graffiti	  på	  ”traktorägg”.	  Mojo	  Food	  truck	  
11.	  Runvallens	  parkering	  Marknad	  med	  lokala	  matprodukter	  och	  hantverk.	  

Underhållning	  med	  Borgholms	  Dragspelsklubb	  	  
12.	  Rungården	  ”Mångfaldens	  bord”	  -‐	  syrisk	  buffé	  av	  öländska	  råvaror.	  Underhållning	  
13.	  Runan	  &	  Runanplan	  Marknad	  med	  lokala	  matprodukter	  och	  hantverk.	  Servering	  
av	  kroppkakor,	  Daniel	  Wood	  &	  Co	  underhåller.	  Ansiktsmålning,	  måla	  påsktupp	  (30	  kr).	  
Runstens	  El:	  solpaneler.	  JoWills:	  antikt	  &	  kuriosa,	  plantor	  &	  jord.	  Veterantraktorer	  
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Program	  
10.00	  	  Invigningskonsert,	  Marcus	  Alvgrim	  (orgel)	  och	  Anton	  Arvefalk	  (gitarr)	  i	  kyrkan	  
11.00	  	  Bland	  Vittror	  &	  Vättar,	  familjeföreställning	  med	  Fornfela,	  Benta	  Café	  
11.00	  	  Live	  graffiti,	  Gustav	  Berkland,	  Thuressons	  garage	  
11.15	  	  Påskvandring	  i	  kyrkan	  
11.30	  	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn,	  brandstationen	  
11.30	  	  Anton	  Arvefalk	  (gitarr),	  Församlingshemmet	  
11.30	  	  Fårvallning,	  Runstens	  gård	  
12.00	  	  Vissångaren	  Thomas	  Björklund	  med	  Klas	  Bas,	  Benta	  Café	  
12.00	  	  Mohamed	  Mousa	  &	  Helena	  Berggren,	  arabisk	  och	  svensk	  musik,	  Rungården	  
12.15	  	  Påskvandring	  i	  kyrkan	  	  
12.30	  	  Bland	  Vittror	  &	  Vättar,	  familjeföreställning	  med	  Fornfela,	  Församlingshemmet	  
13.00	  	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn,	  brandstationen	  
13.15	  	  Påskvandring	  i	  kyrkan	  	  
13.30	  	  Anton	  Arvefalk	  (gitarr),	  Församlingshemmet	  
13.30	  	  Fårvallning,	  Runstens	  gård	  
14.00	  	  Mohamed	  Mousa	  &	  Helena	  Berggren,	  arabisk	  och	  svensk	  musik,	  Rungården	  
14.00	  	  Bland	  Vittror	  &	  Vättar,	  familjeföreställning	  med	  Fornfela,	  Benta	  Café	  
14.30	  	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn,	  brandstationen	  
15.00	  	  Vissångaren	  Thomas	  Björklund	  med	  Klas	  Bas,	  Benta	  Café	  
15.00	  	  Rotation,	  konsert	  i	  kyrkan,	  inträde	  100:-‐	  
	  

Festivalområdet	  
1.	  	  Runstens	  Gård	  	  Öppen	  gård.	  Utställning	  och	  grillad	  lammkorv	  i	  samarbete	  med	  

LRF.	  Fårstallar	  &	  fårvallning.	  Våfflor	  &	  kaffe	  
2.	  	  Vedbacken/Sjögatan	  Utomhusaktiviteter	  för	  barn:	  	  ”Inte	  nudda	  marken-‐bana”,	  

linbana,	  bilbygge	  (30	  kr).	  Minizoo:	  vaktlar,	  höns,	  gäss.	  Hamburgare	  	  
3.	  	  Mia	  &	  Rikards	  gårdsplan	  	  Stor	  Loppis	  &	  Antikmarknad	  
4.	  	  Kyrkan	  Påskvandringar	  –	  upplev	  påskens	  dramatik	  med	  alla	  sinnen.	  	  

Konsert	  med	  Rotation	  kl.	  15.00	  (100	  kr)	  
5.	  	  Församlingshemmet	  Servering	  av	  Äggrörans	  mackor,	  kaffe	  &	  hembakat.	  

Musikunderhållning.	  Crêpes	  från	  ”Det	  rullande	  ägget”	  	  
6.	  	  Gamla	  Essomacken	  Häxverkstad.	  Förskolan	  Näktergalens	  utställning	  
7.	  	  Benta	  Café	  Öppet	  10.00-‐16.00.	  Mat	  &	  Café.	  Livs	  levande	  häxor.	  Underhållning	  
8.	  	  Runstens	  skola	  –	  inga	  aktiviteter	  på	  grund	  av	  ombyggnad	  
9.	  	  Brandstationen	  Flamman	  &	  Lågan,	  föreställning	  för	  barn.	  Demonstration	  av	  

brandbil;	  bandvagnsfärd	  (10	  kr).	  Ponnyridning	  (40	  kr)	  
10.	  Thuressons	  garage	  Konstutställning.	  Graffiti	  på	  ”traktorägg”.	  Mojo	  Food	  truck	  
11.	  Runvallens	  parkering	  Marknad	  med	  lokala	  matprodukter	  och	  hantverk.	  

Underhållning	  med	  Borgholms	  Dragspelsklubb	  	  
12.	  Rungården	  ”Mångfaldens	  bord”	  -‐	  syrisk	  buffé	  av	  öländska	  råvaror.	  Underhållning	  
13.	  Runan	  &	  Runanplan	  Marknad	  med	  lokala	  matprodukter	  och	  hantverk.	  Servering	  
av	  kroppkakor,	  Daniel	  Wood	  &	  Co	  underhåller.	  Ansiktsmålning,	  måla	  påsktupp	  (30	  kr).	  
Runstens	  El:	  solpaneler.	  JoWills:	  antikt	  &	  kuriosa,	  plantor	  &	  jord.	  Veterantraktorer	  
	  
	  

	  

	  


