Program för

Lördag & söndag 1-2 juni 2019
Sjötorp, den “verkliga” pärlan vid Göta kanal och Vänern, gästas
varje sommar av tusentals turister som kommer för att uppleva den
speciella atmosfären kring varvet, kanalen med slussarna, båtlivet i
gästhamnen och solnedgången över Vänern. Alldeles gratis! Antalet
åretruntboende i det idylliska samhället är ca 600 personer.

Förutom trevliga människor hittar du även...
• Upplevelsecenter med cykeluthyrning & cykelpaket • Café
Baltzar. kläder och heminredning • Kanalmuseum • Vandrarhem • Campingstugor • Pensionat & Restaurang Kajutan • Perssons Glasscafé • Maltes rökta fisk & delikatesser • Kanalkrogen
• Tygbutik • Varvsmiljö • Slussar • Gästhamn med servicehus
(även husvagnar) • Henrys Grill• Tankstation (diesel/bensin)
• Minigolfbana / lotteribod • Propeller-service • Hantverk •
Frisör • Levande bygdegård • Rastplats • Gym • Tennisbana •
Vandringsled och motionsspår • Badplats m.m.

Välkommen till Sjötorp sommaren 2019
önskar föreningar och näringsidkare på orten

Lördag 1 juni

FRI PARKERING PÅ
BANDYBANAN

10.00-17.00 BYGDEGÅRDEN utställning av elevarbeten från Sjötorps förskola och Lyrestads skola
och förskola, försäljning av plantor och sommarblommor från Svedrins. Kaffeservering. Sjötorps
kyrka öppen för besök.
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10.00 LENAKÖREN från Askersund sjunger i bygdegården.
10.00 BARNTIVOLIT öppnar.
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10.00-16.00 Öppet skepp slupen OSCAR II vid kanalkontoret.
11.00-16.00 SMEDJAN vid varvet håller öppet med smed på plats.
Körning av TÄNDKULEMOTORER vid Smedjan.
11.00 PONNYRIDNING mellan sluss 2-3 och husbilsparkeringen.

11.30 Öppet skepp MINA samt underhållning från båten (tid inte klar). Hamnplanskajen.
12.00 SJÖTORPSKAMPEN, dragkamp vid sluss 2-3/Kajutan med lag från Sjötorp, Göteborg och
Skövde. Herrar och damer.
13.15 ALMA LINDSTRÖM med band spelar på stora scenen vid stenbordet/gästhamnen.
19.00 SJÖTORP OPEN I STÖVELKASTNING vid Kanalkrogen.
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19.00 KAJUTAN pubafton med White water stringband.
19.00 KANALKROGEN pubafton med trubadur Heikki, Bengan & Glenn.

Hela dagen: Barnen får träffa TOMTEN och LENNART ERLANDSSONS enmansband underhåller.

Här kan du äta och fika...

Kanalkrogen, Restaurang Kajutan, Maltes Fisk & delikatesser
Perssons Glass, Café Baltzar, Henrys (grill), Fika på Bygdegården.
Korv och kaffeförsäljning.

“Krogen vid Göta kanal”
Rökt fisk
Öppet alla dagar i sommar • 0501-515 90

Färdiga fiskrätter
Fyllda baguetter
Riktig räksmörgås

Glasscafé
• Kulglass
• Mjukglass
• Pinnglass m.m.
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Förbeställning och stugor
0501-51444

Söndag 2 juni

FRI PARKERING PÅ
BANDYBANAN

10.00-17.00 BYGDEGÅRDEN utställning av elevarbeten från Sjötorps förskola och Lyrestads
skola och förskola, försäljning av plantor och sommarblommor från Svedrins. Kaffeservering.
Sjötorps kyrka öppen för besök.
MAT- KNALLEMARKNAD på området mitt i Sjötorp.
10.00 BARNTIVOLIT öppnar.
10.00-15.00 BAKLUCKELOPPIS/HYR ETT BORD vid stenbordet/gästhamnen. Anmälan
hakan.lar@tele2.se.
10.00-16.00 Öppet skepp slupen OSCAR II vid kanalkontoret.
10.00 Öppet skepp MINA samt underhållning från båten (tid inte klar). Hamnplanskajen.
11.00-16.00 SMEDJAN vid varvet håller öppet med smed på plats.
Körning av TÄNDKULEMOTORER vid Smedjan.
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11.00 TÖREBODA MUSIKKÅR marscherar och konserterar på planen utanför Henrys grill.
12.30 Barnens favoriter KNASTER & KNAS.
13.30 CYKELTÄVLING. Cykla långsammast utan att sätta foten i marken. Sist över mållinjen
vinner. Två möts i varje heat. Anmälan vid starten. Knaster och Knas konferencierer.
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLLEN i Sjötorps kyrka. Adam Frödin och Jennifer Strågefors,
gitarr och sång.

Besök Sjötorp i sommar!

Stort traditionellt midsommarfirande!

Bygdegården är öppen varje söndag kl 10-17 med kaffeservering och hembakt bröd

Göta kanalsimmet och Sjötorp marknad den 3:e augusti
Mer information på www.sjotorp.se och anslagstavlor i Sjötorp!

FRITIDSKLÄDER
Ring 0501-51540



välkomna till

välkomna till

en massa
en massa
massage massage
och en
smula
och enhälsa
smula hälsa
finsk klassisk massage i Sjötorp

finskring
klassisk
massage i Sjötorp
för tidsbokning
0702-974989
ring för

tidsbokning

www.enmassamassage.se

0702-974989

www.enmassamassage.se

BokBoden
För mer information, öppettider övriga dagar, ring!

BOKREAPRISER
VARJE DAG
I SJÖTORP!

Webbutik & Gårdsbutik i Hasslerör (VID E20)

Tel. 070-950 81 15

Larsson text och bild

HÅKAN LARSSON
Journalistuppdrag * Skrivhjälp
Telefon 0706-43 53 01, 0501-511 70
Mejl hakan.lar@tele2.se

Ring 070-581 83 99

hamnmagasinetmariestad.se • 0501-39 31 30

HANTVERKSBODEN
TEL 070-610 11 66
* ATG

*Ica-butik med brett sortiment
*Manuell chark med egna varor
*Ombud för Posten, Apoteket
*Systembolaget, Kassagirot
*Svenska Spel, Harry boy
*Uttagsautomat vid kassorna
*Öppet alla dagar
Välkomna!

Vi hjälper företag att få kunder online
Övernatta bra i Sjötorp

Sjötorps Vandrarhem

Bed & Breakfast

Ekologiskt nötkött

• 20
0501-101
10
Sjöfallsvägenwww.borstorp.se
21, Sjötorp. 0501-513
• www.vanernsmarin.se

www.riwall.se /propellerkonsult/

Vi älskar mopeder!
Tel. 0501-514 50

