Velkommen til lystleir
på Rygge bygdetun!
31. mai til 2. juni, her:

Arrangementsadresse:
Bygdetunveien 145,
Rygge.
Kontaktinfo:
Tlf:930 87 932
Bente-lill@godtstoff.no

Artillerihistorisk forening (AHF) inviterer tradisjonen tro til lystleir på
Rygge tre dager til ende første helga i juni.
Reenactere fra alle århundrer er hjertelig velkomne.
Ta gjerne med noe du kan vise fram/lære bort. All slags håndarbeid er
populært, både blant deltakere og publikum.
Årets arrangement og leir er blant de innledende aktivitetene til
sammenslåingen av Moss og Rygge i 2020, så vi gjør litt ekstra ut av
dette allerede nå.
Påmelding:
Bente-lill@godtstoff.no

Foreløpig program
Fredag
Rigge leir
Brødbaking i steinovn i Lybystua. Vi lager nok flammekaker også
Forberede lunsj til lørdag (Boston Baked Beans / bakte bønner med bacon)
Lørdag
Eksersis, kanondrill og en og annen salutt i avslappet tempo.
Det vil også bli utført testing av nye ladninger til noen kanoner.
Lær å støpe tinnsoldater ved Per Bye (Tinn-Per)
Vi prøver å få til et foredrag eller to – hvem kan bidra med noe?
Forbrødring og grilling
Søndag
Bygdedag åpent for publikum.
Vi kler oss i historiske antrekk, viser fram historisk leir og oss selv, svarer på utallige
spørsmål og formidler levende historie.
Servering av neslesuppe fra bålpanne.
Det er gratis å delta, og mat og drikke koster heller ikke noe (unntatt alkoholholdig drikke – ta
med selv!).
Alle som deltar må hjelpe til etter evne når det er behov for det. Vi er ikke så mange i AHF, så
vi trenger ekstra hender for å gjennomføre dette.
Dere får steinovnsbakt brød, Boston Bakes Beans og neslesuppe med ramsløk.
Ta gjerne med litt pålegg og grillmat til lørdag kveld.
Maten tilberedes i bakerovn og på bålpanner/ildsteder.
Hvis noen har spesielle behov innen mat, må de dekke disse selv.
Vi kan dessverre ikke tilby innendørs overnatting, men vi prøver å få lagt til rette for
parkering av bobiler/campingvogner.
Det er rikelig med plass til å slå opp historiske telt.
Området er flatt, og det finnes handikapptoalett på andre siden av veien.

