Konst, foto, konsthantverk, musik och mat på Malungs
Finnmark, i byarna mellan Malung och Hagfors.
www.kulturitiomilaskogen.se
070-315 86 17
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Bäste besökare!
Musiken som har sitt ursprung från Tiomilaskogen har i över hundra
år förknippats med en enda person, möjligen två; Lejsme Per och
hans son Herman Strömberg. Denna otroliga låtskatt har spelats
på spelmansstämmor och diverse tillställningar under lång tid i
både Sverige och Norge. Så även i år av Boda mollkapell på Rihimäki.
Men musiken ljuder också på andra håll runt om i skogen under
kulturdagarna; Lisskogsåsen, Lillås, Avradsberg, Vildmarksbyn,
Kvantåsen, Uvanå, Tyngsjö och Andersviksberg m.ﬂ. Musik i alla dess
former! Så håll både öron och ögon öppna på vid gavel så kommer din
upplevelse i Tiomilaskogen att bli en oförglömlig upplevelse!
Varmt välkomna till spännande kulturdagar, den 17:e i ordningen!
Ordförande i Tiomilaskogens kultur och kuriosasällskap.
Ann-Britt Gustafson
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Vänligen inga andra djur än våra egna vid Tomtebo
1:1

1:2

Tomtebo Torsdag-Lördag 10-17 www.tomtebo.eu
Asta Johansson
Sagostig inte bara för barn! Låt fantasin ﬂöda och träffa tomtar och troll, prinsessor och
häxor. Allt i en sagolik blandning.
I Tomtebo bakar vi även i år bröd i vedeldad stenugn. Är ni nyﬁkna på vad svedje-ﬁnnarna
bakade av, så kan ni smaka på bröd bakad av stenmalen vete och svedjeråg.
”Huvudsaken hä ä väl hätta hä!” Liten utställning med huvudbonader.
Håll utkik efter tävlingar med ﬁna priser.
Nött & nytt: Stort loppis i höladan, allt från superbilliga kläder även stora storlekar till
pyssel och presentartiklar från nedlagda affärer.
Servering: Hela dagen ﬁnns det te och kaffe med hembakat bröd, läsk, glass och våfﬂa.
Mat serveras från 12.00 • Glödstekt sill. • Viltgryta • Klimp med hjortron • Vegetarisk rätt
Bystugan. Torsdag - Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lördag kl. 10.00 - 17.00
Handikaptoa.
Minnesutställning efter Leander Kristoffersson 1889-01-03 - 1953-10-18
Leander kan betraktas som en av Finmarkens kulturella original. Det starka
konstnärliga behovet ﬁck honom att både musicera teckna och måla.
Som konstnär målade Leander i olja. I motsats till vad de ﬂesta tror var Leander inte en ren
autodidakt, självlärd. Han skaffade sig en grundläggande utbildning per korrespondens vid
NKI. I utställningen ﬁnns ett antal studier från NKI presenterade.
Olle Christoffersson från Andersviksberg, boende i Uppsala, Olle började i tonåren en
konstnärsutbildning genom studier vi NKI. Även under yrkeslivet som högskolelektor har
konsten varit hans följeslagare. Efter pensioneringen har konsten blivit allt viktigare. Större
delen av livet har oljemåleri och teckning varit dominerande. Under de senaste åren har
akvarellteckniken tagit alltmera plats.
Anna-Stina Lindman Falun. Tar vara på och syr om gamla textilier till annorlunda kuddar, som
blir helt unika. Textila kort, förkläden, gammeldags klädnypeväskor, kassar och bröddukar.
Annakari Berglund. Tovade sittdynor i ull. Egen fantasirik design.
Maielle Wûrth Yttermalung. Skapar fantasifulla former och ﬁgurer i både keramik och digital
konst.
Trätäljarna: Allan Bergs Sundborn. Jarl Christoffersson Malung. Gunnar Strand Malung.
Trätäljare och fantasisk knivmakare. Rolf Christoffersson Uppsala, Rolf säljer dessutom
sina böcker.
Ingrid Christoffersson Malung. Tovat och stickat, skrubbar , väskor mm.
Servering: Kaffe, The, dricka, hembakat bröd.
Kontaktperson: Ingrid Christoffersson 070-557 4189
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Finnmarkens Cafè
Räksmörgås med kaffe eller the.
Från kl. 13.00 serveras räkor i het sås o ris.
Säljer även lingonglögg, stickade sockor o vantar i alla storlekar.
Välkomna!
Kontaktperson: Maj-Lis o Stig Lekare tel. 0281-42027, el. 070-2322964
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GAMLA SKOLAN PÅ TYNGSJÖ BERG
Nyheter från trollens skog. Trollen lever i djupa skogen på Brotorp.
Vi inbjuder dig att komma hit och se och uppleva hur de bor.
I trollsvampen, där trollen bor, ﬁnns många spännande saker.
Trollsvampen är helt möblerad. Där ﬁnns färskvatten från egen brunn, egen skola,
frisör, bageri,trandläkare, läkare, kök där trollmormor lagar mat.
Frisören klipper både barn och vilda djur.
Bagaren bakar kakor av trolldeg.
Trolltandläkaren lagar tänderna på trollen och alla vilda djur.
Trolläkare botar alla med mirakelkrämer.
Här ﬁnns ”riktiga” troll, och alla som vill kan förvandlas till troll och spela med de andra
trollen.
Besök ”spåtrollet” som kan förutsäga framtiden.
Välkomna alla barn och vuxna till Trollbyn!
Utställare.
Konstnär Micke Duvekot hjälpte till att bygga trollbyn.
Han säljer timmer-och stentroll, konst från drivved, horn av älg och rådjur.
Konstnär Marten Duvekot säljer handgjorda knivar, saxar, silversmiden och smycken.
Stort loppis: antikt och kuriosa, såsom tenn, koppar, silver.
Försäjlning av växter och örter
Servering av kaffe, te, saft och kaka
Öppet alla dagar kl.10.00-17.00
Kontaktperson: Edith Herinckx tel. 0031 651708472
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Foto: Håkan Olsén
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Prästgården vid Tyngsjö kyrka
Marianne Lisra, Malung. Lapptäcken, handvävda mattor, väskor, dukar, kuddar,
hembakat knäckebröd och hällabröd.
Aina Andersson, Malung. Textilier, halsband och armband i skinn, tenn och pärlor,
träsaker.
Gun Vestling, Malung. Hemvävda mattor, kuddar, dukar och löpare.
Torsten och Karl-Erik, Tyngsjö. Tillverkar och säljer den populära ljugarbänken.
Tar även upp beställningar.
Lena Larsson, Hagfors. Keramik.
Cicci Edlund, Malung. Syr tuffa Baggy mössor, buffar o pannband för stora och små
Facebook.com/IceDesignByMe
Torbjörn Marcusson Malung, Säljer den populära väderpinnen utanför Sockenstugan
Stefan Kull, Stockholm. Svarvar i trä och visar sina saker inne.
Jarl Kargård, Tyngsjö. Säljer skinn o mockajackor till reapris

3:2

Prästgården, Ladan
Ta en nostalgitripp till Yvonne och Ulrika. Här kan du fynda ﬁna hantverk antikt och
kuriosa. .www.storasten@spray.se
Utanför Prästgården, Ladan.
Åke Svensson, Gagnef. Smide

Prästgården
Filmen Spelmans jordafärd visas kl. 11.00 och kl. 15.00 under kulturdagarna.
Lördag kl. 12.00 underhåller Malungs Dragspelsklubb.
Servering: Kasslergratäng, kaffe, korv, våfﬂor,läsk, laxwraps.
Öppettider: torsdag – fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Karl-Erik Sakofall tel. 070-5251039
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Tyngsjö Bygdegård
Åke Wiklund, Svärdsjö
Ann Sterner, Borlänge
VittingeGåvan, Vittinge
Horst Hanke, Äppelbo
Vivis Fyndbod, Katrineholm

Gubbstolar, bord, vitrinskåp.
Lappteknik
Brod.kort, handdukar, elviskuddar mm.
Silversmide, smycken o dräktdetaljer
Pärlbroderier, dock-o ﬂickklänningar,
pojkvästar, virkade mattor
Yvonne Nord, Mockfjärd
Div. hantverk
Britt-Marie Sellfors, Borlänge
Målade träalster, kort, tavlor mm.
Laila Harjukoski, Guldsmedshyttan Mattor, stickat, sydda barnkläder mm
Lillängens Gårdsmejeri, Sunne
Getost, messmör, fjällkoost mm.
Åsas myror, Kil
Betong o trädgårdsarb för hem o trädgård
vattenpärlor samt myror och träd i olika
sorters tråd,
Koj Karigården o Hagens Gårdsbutik, Äppelbo Lamm o fårskinnsprodukter
Kyra, Örebro
Pärlor, smycken o smyckedelar
Gunilla Sillen, Borlänge
Virkat o stickat bl.a barntröjor, löpare
Elinor Lundin-Johansson, Finnåker Tillverkar väskor o kuddar samt caper i vadmal
Håkan Johansson, Finnåker
Gör den ﬁna ”nå upp allen” och målar tavlor
Ingegerd Alfredsson, Örebro
Egentillverkade kläder
Folke Smeeds, Mora
Egentillverkade trähästar (obs. ej lördag)
Britta Mårds, Borlänge
Glas, porslin, smycken mm
Fler utställare kan tillkomma efter broschyrens tryckning.
Servering av Runes kolbullar,(öppnar kl 11.00).
Rune säljer även våfﬂor, lingondricka, kokkaffe.
Barbro säljer Hamburgare, korv m bröd, toast, dricka, kaffe med hembakat.
Öppettider: torsdag – fredag 10.00 – 18.00 lördag 10.00 – 17.00
Kontakrperson: Ingalill Börjesson tel. 070-6395666
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GUIDADE TURER med Berit från Milsjöheden
18:1 se kartan
Sorsansberg
Torsdag den 27 juli 2017 klockan 15, gå till Sorsansberg, Torpet
Torpet övergavs 1910 men husgrunden och vattenkällan finns kvar. Det finns också en skylt
med födelseår för alla barnen och föräldrarna i den sista familjen som bodde där.
Mötesplats: Turen börjar vid skogs-bil-vägens vändplats på östra sidan om Grundrämmen.
Ta in vid Stugbyn och passera Grundrämmens stuga i norra änden av sjön. Följ skogsbilvägen
på östra sidan om sjön till Vändplanen, det är c:a två kilometer.
Därifrån skall vi gå upp i Sorsansberg, en rask promenad tar 30 minuter men om vi beräknar
en timme så kan vi vila och gå sakta uppför. Man behöver stövlar och kläder efter vädret. Ta
med eget kaffe i ryggsäck. Funderingarna kommer snart att bli inställda på, hur var det att
leva här för mer än hundra år sedan?

Vid denna skylt finns en GEOCACHE som är en gömd låda med koordinater och följer
reglerna för Geocache. Till Tyngsjös ”gömmor” gäller följande adress:
https://
www.geocaching.com/play/search/@60.29307,13.86665?origin=tyngsjö&g=-1
18:2 se kartan
Hackradsberg
fredag den 28 juli 2017 klockan 15, åka till Hackradsberg, där finns en stor koja för
skogsarbetare.
Mötesplats : Milsjöheden vid punkt  som är pensionsinformation. Vi åker bil, 11
kilometer mot Liljendal och tar upp en skogsbilväg till Hackradsberg. C:a tre kilometer upp i
skogen, där ligger skogskojan. Bilen tar oss nästan ända fram vi skall bara hoppa över ett dike
så är vi vid kojan. Vi kan fika och tala om hur vi skall få kojan att överleva? Den är i behov av
vissa förbättringar. Medhavt kaffe kan vi dricka inne i kojan om det regnar.
Efter vägen till skogskojan fanns husen där Hackradsbergs finska invandrare bodde. Där är
det uppsatta metall-tavlor som markering där husen låg och en stor lönn finns kvar. Jag har
inte tänkt att gå dit men kan visa var man går in i skogen.
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I Gottlunds fotspår.

Torsdagen den 17 augusti i år är det exakt 200 år sedan den ﬁnske studenten
Carl Axel Gottlund kom till Malungs ﬁnnmark på sin vandring genom bland
annat Dalarna och Värmland 1817. Han kom då norrifrån Malung upp till Västra
Gåstjärnsberg. Under två veckors tid genomströvade han hela Malungs
ﬁnnmark och hann med en kort promenad ner till Gustavsfors innan han den 30
augusti lämnade Nybofjäll för att bege sig till Säfsnäs.
Sällskapet Gustavaforskning vill nu högtidlighålla jubileet och härigenom tacka
Gottlund för hans vandring i våra trakter. Alla som på något sätt berörs av
områdets bebyggelse- och personhistoria har genom årens lopp tacksamt tagit
del av hans sedermera publicerade dagboksanteckningar som han skrev ner
löpande under hela vandringen.
Söndagen den 30 juli i år genomför därför Gustavaforskning en omkring åtta
kilometer lång vandring mellan Avradsberg och Avradstjärn motsvarende en av
Gottlunds dåtida dagsetapper. Samling sker på gården Kråka i Avradstjärn.
Därifrån sker gemensam resa kl. 09:00 i ett antal fullsatta bilar till Avradsberg,
där vandringen startar. Under vandringen tar vi ett antal raster med utrymme
för ﬁka.
Väl tillbaka vid Kråka tar vi de bilar som tidigare under dagen lämnats där i
anspråk för tranport tillbaka till Avradsberg för att hämta de bilar som lämnats
där vid vandringens början. Klä Er med tanke på väderlek, ta med skaffning,
betänk vandringens längd och förse Er med ett riktigt gott humör så ses vi i
Avradstjärn den 30 juli i riktigt god tid.
Förfrågningar om vandringen besvaras av Roland Svensson, tel 0563-145 74
eller 073-840 74 34. Information om vandringen ﬁnns även på
www.gustavaforskning.se
från och med maj månad.

Fotograf Håkan Olsén
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Välkommen till Kejsarberg!
Här hittar ni allt från glaskonst gjorda av ﬂaskor och gamla fönster, till återbrukade
böcker och resväskor, keramik, sydda ullvantar, tovade tofﬂor och stickat.
Catarina Brokvist målar i akvareller
Maria Nilsson målar i olja och akvarell
Gourmentboden i Karlstad säljer bla. ost och delikatesser från när och fjärran
Kils slakteri säljer varor av hängmörat kvalitetskött som kommer från värmländska
gårdar
Hembakt matbröd på helkorn.
I det gamla stallet ﬁnns Kejsarbergs Julmarknad. Här ﬁnns möjlighet att köpa saker
som hör julen till!
På Kejsarberg ﬁnns café med kaffe, dricka och hembakat bröd.
Våfﬂor med sylt, grädde, glass
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-16.00
Kontaktperson: Barbro Johansson tel. 070-5087624, 072-5653511

3:5

Tomudden
Hos Agneta ﬁnns stickat, trasmattor, tavlor och lite loppis.
På loftet är Erika Bellander, konstnär med anknytning till Waisgården i
Nybofjäll, här i år igen med nya fantasifulla och sköna kreationer.
Hon skapar digital konst med fraktala mönster. Det blir till tavlor, inredning
och kläder mm. Inspirationen till de tankfulla bilderna kommer från naturen,
civilisationen och rymden.
Välkomna till en skön och behaglig stund.
Vi bjuder på ﬁka / Erika och Agneta
Öppettider:torsdag-lördag 10.00-17.00
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Tyngsjö Norra Västerfall
Här ﬁnns Elisabeth Ludvigsson Lundman,Filipstad med honung,betong och
bruksföremål och prydnadssaker i tyg och trä.
Här ﬁnns även Christina Ludvigsson, Avradstjärn med ullprodukter och fårskinn.
Träffa också Christinas får och deras lamm som är här på gården.
Elisabeth visar en fotoutställning om Västerfall och en liten fotoutställning om
vatten i olika former .
Öppet: Torsdag-Fredag 10-18 Lördag 10-18
Kontaktperson: Elisabeth Ludvigsson Lundman 073-0981524

3:7

Södra Västerfall
Marianne Johansson. På logen ﬁnns div. hantverk, loppis, möbler mm.
Barbro o Karin. Hantverk i skinn, tyg och trä.
Kaffeservering.
Öppet: Torsdag-Fredag 10-18 Lördag 10-18
Kontaktperson: Marianne Johansson tel. 070-3191648
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Milsjöheden
Pension
Milsjöheden hos Hasse & Berit

Torsdag fredag och lördag 27 till 29 juli klockan 11.00 till 13.00
Bång Berit Norén med lång erfarenhet av pensioner berättar om:
• Vad det innebär att ”gå tidigt” i pension?
• Förtjänsten av att jobba länge, måste man arbeta heltid på slutet?
• Hur fungerar tjänstepensionen och hur stor är den?
• Hur får man ”hem” alla olika delar av pensionen och är allt rätt?
• Vart sänder jag min ansökan och när?

VÄLKOMMEN ! Det är gratis
Du kan mot betalning beställa att få din pension utredd och förklarad
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Hembygdsgården
Bygdespelet ÖVER DE BLÅNANDE BERGEN
Fredag kl. 16.00, lördag 15.00.
Servering alla dagar av motti o ﬂäsk, kaffe/läsk med hembakat, smörgås, varmkorv.
Tunnbrödsbakning med försäljning i gamla bakarstugan.
Öppettider: torsdag 11.00-17.00, fredag 11.00-18.00, lördag 11.00-17.00.
Kontaktperson: Astrid Larsson, Tel. 0730-932 064

5:2

Bygdegården
Försäljning av hantverksprodukter; Gustavalax samt loppis, cafè och lotterier.
Öppet torsdag-lördag kl. 11.00 – 17.00
Kontaktperson: Lars-Bertil Karlsson, Tel. 070-533 49 28

Tyngsjö Vildmark- även kultur…
Redan 1968 började Bror Johansson och hans fru Anna bygga den första stugan, nu
kallas stugan Karin. Sen dess har han byggt 10 stugor till, med rejält timmer av hög kvalitet, beläget med underbar utsikt över Tyngsjön, uppe på en kulle. Han såg till att Tyngsjö
Stugby blev ett populärt och välbesökt resmål, även för internationella gäster, året om.
Idag har vi kiosk/kaffestuga där vi säljer färskt bröd för avhämtning på morgonen (beställ
dagen innan), dricka, mellanmål, godis, glass, kaffe, vykort+frimärken, ﬁskekort mm.
Rene och Mary välkomnar er!
Stugbyn, camping, uthyrning av konnoter/cyklar och kiosk/kaffestugan är öppet 09.0020.00 under kulturdagarna
Kontaktperson: Rene Boogaard och Mary van Beek, tel. 0281-40010 el. 070-2864010
12
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Välkommen till ﬁskestugan (byns gamla tvättstuga) vid nordvästra stranden av sjön Nain i
Uvanå. Här kan du besöka våra utställare och ta en ﬁka eller äta något gott i vår servering.

Utställare:
Bengt Jonasson, Ekshärad, ägare till vävstolsfabriken GAV Glimåkra i Oxberg, Mora. Visar upp olika
modeller av vävstolar, golv-, bord- och bandvävstol. Kom och prova på att väva. Finns även tillbehör för
vävning till försäljning som t.ex. vävskedar och skyttlar m.m. Mer info: www.gavglimakra.se
Genute Nosokiene, Ekshärad, tillverkar efter egen idé och design sjalar i siden och ull.
Mer info: www.sjalkalen.com
Karin och Johnny Westlund, Hagfors, hantverk där större delen är gjutet i betong som skålar,
krukor, hjärtskålar, kransar m.m.
Kjell Jormesäter, Munkfors, handgjorda möbler i trä för inom och utomhus bruk. Nyhet för i år:
kärring rövar…
Susanne Jormesäter, Munkfors, försäljning av Maria Åkerbergs ekologiska hudprodukter. Återbruk – saker som förbrukats och kanske ska kastas, görs om och blir användbara till något annat,
tex tårtfat av gamla, udda tallrikar och assietter.
Siw Määttä, Ekshärad, tenntrådsbroderier, armband och halsband av renskinn.
Jackie Lucas, Cambridge, England med sina hemgjorda smycken gjorda i allt från sterlingsilver
och ädelsten till läder och krystaller och sina egen designade träskor och sandaler i skandinavisk
stil. Mer info: www.cloudberrydesigns.com
Lena Mobakk, Hagfors, målar akvarell, blandteknik. Inspiration från natur och gamla bruksföremål.
Vävda, virkade alster så som mattor, väskor m.m. och annat smått och gott.
Täpp-Erik och Lena Axelsson, Täppåsen, luffarslöjd, målade träalster, smide och stickade alster.
Raimo och Gunnel Leppänen, Hällefors, enrisrökt ﬂäsk, jägarﬂäsk, ﬁskeﬂugor, div hantverk som
t.ex. vävda mattor och dukar, paradhanddukar, virkade grytlappar och garn.
Ostkôja i Säfsen, Fredriksberg, försäljning av lagrade svenska hårdostar och dessertostar från
Europa som passar till mackan eller ostbrickan. Finns i Uvanå torsdag och lördag.
Swedish Forest Honey, Gustavsfors, ekologisk honung utan tillsatser med många olika smaker
och andvändningsområden m.m. Mer info: www.swedish-forest-honey.com
Uvanå Skogs AB, Uvanå, dundrar på och klyver övergrova stammar med en 28-tons grävmaskin.
Visning varje dag mellan kl. 13.00-14.00.
Loppis, fynda i Uvanå Byalags loppistält.
Underhållning: Torsdag kl.12.00 sjunger och spelar Stefan och Pernilla Möllberg. De bjuder på en
salig blandning av ﬁna låtar.
Fler utställare och eventuella ändringar kan förekomma efter katalogens tryckning.
Servering av våra grillade viltspecialiteter och hembakat kaffebröd:
Smaka på den delikata älghamburgaren med vår egen unika dressing, passa även på att prova den
goda viltkorven eller en vildsvinskorv med sting. Avsluta med en god kopp kaffe och smaka på vår
populära hjortronpaj med vaniljsås på altanen vid sjön.
Öppet: Torsdag och Fredag kl. 10:00 - 18:00, Lördag kl. 10.00 – 17.00.

Hjärtligt välkomna önskar Uvanå FVOF
Kontaktperson: Elfrieda 070-3938898
13
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Norra Kvantåsen
Urpo Granath motorsågskonstnär från
Arvika är hos oss och sågar olika ﬁgurer
på plats där han också säljer sina alster.
Marja i Myrom är en konstnär uppväxt i Gunnarskog i Västra Värmland. Nu lever hon i ett
1800-talshus som är Värmlands minsta konstmuseum, väg 175 vid Skasåsbron.
Hon tar sina målningar och sitt stafﬂi med till Tiomilaskogen.
Livemålar en Tiomilamålning som lottas ut den 29 juli klockan 17:00. Ett minne från dessa
magiska dagar. Skogstrollen kommer från Gunnarskog och ﬂyttar in i tiomilaskogen. Marja
livemålar för var och en som har en önskan om en egen berättelse.
Ingrid Malmqwist, Eskilstuna. Stickade vantar, mössor och pannband. Sydda kassar av
återbrukstyg, presentpåsar till vinﬂaskor. Småtavlor.
Handfärgat ullgarn. Kommer att visa färgning av ullgarn.
Holgers Smide, Nås. Smeden Jessica smider på plats bl.a. smycken och bruksföremål. Jessica målar även tavlor som ﬁnns med för visning och försäljning under kulturdagarna.
Marina Bonnevier form/design. Keramiker och vävare. –Brukskonst! Gjort av händer för att
kunna användas. Driver företaget Marina Bonnevier form/design med butik och atelje hemma på
gården 1 mil nv om Gävle.. Keramiken är byggd för hand (inte drejad) vilket gör att det blir mycket
rörelse i formen, den handmålas innan sista bränningen och det ger keramiken dess helt unika
uttryck. Så! Använd formarna till matlagning gör t.ex. gratäng eller jansson och grädda i ugnen
och den är så vacker att servera från. Mina kunder brukar säga att – det är en riktig ”snackis” vid
matbordet. Enkelt Vackert Funktionellt.
I vävningen använder jag oftast lin vilket är ett material som jag älskar att arbeta med. Det blir
linlöpare och nu har det också blivit plädar i lin. Kuddar är också kul att göra och det försöker jag
alltid hitta tid till. Jag tvättar alltid mina löpare, krympningen gör att mönstret framträder så
som jag vill. Jag ser alltid mycket fram emot att återkomma till det underbara Kultur i Tiomilaskogen. Hoppas vi ses
Jarl Larsson ﬁnns hos oss och visar och sätter upp gärdesgård.!
Healing och Harmoni HH, Hagfors. Christina visar Eucastic Art, konst som målas med
strykjärn. Du får gärna prova själv. Försäljning av trädgårdsﬁgurer i betong.
Conny Zoon kommer från Holland och är hos oss för andra året. Hon gör ”shabby-quilts”
överkast av gamla t-shirts. Under vintern sitter hon och syr överkast, plädar och gobelänger
i olika färger. Tycker du om det du ser men vill ha en annan färg tala om så kan jag sy i den färg
som du gillar. Prata gärna engelska eller holländska med mig för min svenska är inte så bra.
Ser fram emot att möta er i tiomilaskogen.
Hälleforsekan ﬁnns hos oss under dagarna. En träeka gjord av Klas är första pris i Tiomilaskogens lotteri. Du kan beställa din eka och få den som du själv vill ha den. Han säljer även
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Roslagsmahogny (1/3 tjära, 1/3 rå linolja och 1/3 balsamterpentin) för strykning av träekor.
Vasselvallens Hantverk, Särna. Säljer salvor och tvålar. Snapkåsor och knivar. O ett glatt
humör. Är hos oss torsdag och fredag.
Sigvard Zätterman, Lindesberg. Egentillverkade och designade knivar.
Johan Larsson, Ölme. Mor Carins ostkaka och kalvdans. Olika sylter. Rå-mjölksbröd. Gustavalax.
Jan Matsson, korgmakare från Våmhus. Korgarna är gjorda enligt gammal hantverkstradition från grunden av gammal fura.
Anna-Karin Bjurström, Yttermalung säljer äkta tvättbara fårskinn och ägg från kravgård.
Ingela Blomberg, Hagfors. Försäljning av tovade vantar och annat smått och gott.
Britt-Marie Modig Larsson, Gustavsfors. Stickat
AnneLena Zeider Woxberg, Bjuråker. Trasmattor. Vykort med hälsingemotiv. Målningar av
Arne Woxberg.
Anders Norman ﬁnns hos oss på torsdagen mellan klockan 15:00 – 17:00 då har ni möjlighet
att ställa frågor om ﬁnnmarken och dess släkter.
Finns även lite gamla kort och urklipp att titta på.
Eventuellt tillkommer utställare efter tryckning av broschyren.
Musik på Norra Kvantåsen:
Fredag 28 juli klockan 13:00
Violet Collective från Skåne och Stockholm spelar ﬁnstämda visor, blues och ballader.
Fredag 28 juli klockan 15:00
Goat Ridge från Falun spelar en blandning av countrypop och
amerikansk folkmusik. Bara eget material.
Servering:
Torsdag Motti och ﬂäsk, stekt sill och potatis.
Fredag Motti och ﬂäsk. Rårakor och ﬂäsk
Lördag Motti och ﬂäsk, viltgryta och potatis.
Dessutom alla dagar våfﬂor, korv, kaffe, dricka,
glass och olika sorters hembakat bröd.
Öppet: Torsdag och fredag kl. 10:00 – 18:00
Lördag kl. 10:00 – 17:00
Kontaktperson: Ann-Britt Gustafson
tel. 070-2466552
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Milan & Smedjan

16

12

8

11

10

1

1. Andersviksberg
2. Tyngsjöberg
3. Tyngsjö
4. Milsjöheden
5. Gustavsfors
6. Uvanå
7. Avradstjärn
8. Fattigskogen
9. Barktorp
10. Råforsen
11. Avradsberg
12. Rihimäki
13. Gropberg
14. Lillås
15. Östra Näsberg
16. Lisskogsåsen
17. Dutch Mountain
18. Vandringar
18:1. Sorsansberg
18:2 Hackradsberg
18:3 I Gottlunds fotspår
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Stanna upp…. Ta er tid…. Känn lugnet och njut av den milsvida utsikten över Tiomilaskogens
oändliga berg, sjöar och skogar.
Varför inte äta en bit mat eller dricka en kopp kaffe ? Kanske slänga lite käft med
människorna runt omkring eller bara vara…. En stund på ett av Tiomilaskogens många
smultronställen.
Vi erbjuder paket- och helhetslösningar för alla målgrupper.
Allt ifrån jakt/ﬁske & äventyr till bröllop/högtider & festligheter.
Läger och företagsevenemang. Helpension eller självhushåll, ensam eller i grupp.
Vi löser det mesta. www.vildmarksbyn.com 070-2494925
Marita Johansson Hagfors. Hemsydda barnmössor, brödkorgar, barn- och vuxenförkläden,
paradhandukar, kuddar och dukar.
Tove Olsson Rörbäcksnäs. Tovade vättar, sittdynor och ﬂaskhållare. Stickade strumpor, mm.
Wermlandskonfektyr Säljer sina goda hemkokta karameller 0553-17032
Lars-Gunnar Hedlund Hagfors. Tillverkar och säljer trähantverk. Vädergubbar, träpussel och
svarvat samt älgar av älghorn
Jaktresan.com. Jakt och upplevelseresor till Ungern.
www.jaktresan.com 070-2494925
Ann-Charlotte Schuber Mora. Glas, keramik och målade tavlor.
Birgit Davidsson Malung. Försäljning av saltsill i hink och tunnbröd (Tôlla). Hemkokt
hjortronsylt. Trätuppar mm.
Gun Pettersson Fredriksberg. Målade stenar och trädgårdsdekorationer. Katter, ugglor, mm.
Anke Bales Ekshärad. Keramik. Lergods/ bruksföremål ofta efter gamla förebilder i lite nyare
tappning. Tennbroderi : Armband, halsband och hårspännen.
Ann Britt och PeO Gustafsson Ransäter. Konst av olika sorter i akvarell,olja och spännande
blandtekniker. Textila bildvävar och ullranor till försäljning.
PeO har även tovade vättar i egen design samt tovade äpplen och päron i genuin
framställning enbart i ull.
Ann Britt erbjuder egendesignade stickade produkter så som sjalar, vantar, mössor och
sockor mm.. Mail: lundby33@hotmail.com 070-3552252, 0703318268
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Gunbritt Alderberg Dala-Järna. Stickade mössor, vantar, sockor, pulsvärmare, sjalar mm .
Siw Ekengren och Birgitta Johansson Hagfors. Broderade dukar/kuddar. Hemvävda
trasmattor, tenntrådssmycken. Olika alster i halvlinne. Stickat/virkat mm
Monica Aldorsson Kölberget / Kil. Honung, även förkylningshonung från egen bigård.
Hemkokta knäckklubbor, kola, marmelader. Hemkokt tvål, cerat, salvor, bivaxljus. Det mesta
med honung/bivax från bigården som bas. Ullgarn, stickat, virkat, sytt bla stickade ”Rosen
baskern”. Skogs-hantverksprodukter@hotmail.com
Maud Berg Mora. Tavlor med soltryck. Oljemålning och keramik.
Pia Lundberg Ekshärad. Skinn / Läder : Ryggsäckar, livremmar, förkläden mm. Potatis i mån
av tillgång. Hantverkstan i Exär.
Sixten Olsson Malungsfors. Vrilkonstnär, vrilskålar. Medlem i Trätäljarna.
Annika Månsson Askersund. Änglar, vättar, Tomtar och ugglor i tovad ull. Målade kvastar
mm. Hos Annika kan ni betala med Swish.
Johan Bjurström Vansbro. Försäljning av rökt ﬂäskﬁlé och Vildmarksröken.
Finnskogens Ostaffär Lekvattnet. Mitt i Finnskogen ﬁnns en gård med cirka 40 getter
(svensk lantras) som producerar mjölk till Finnskogens Ost, som tillverkar många olika
sorters getostar. Vi köper också in komjölk från en gård i Östmark av vilken vi gör en Ko-brie
och en ko-ost som heter : Ko på månen. Förutom den egen producerade osten säljs också
importerad holländsk gouda-ost.
0560-509 10, 070-345 61 85 info@ostaffar.se www.ostaffar.se
Som vanligt Loppis och lite annat smått och gott
Restaurangen erbjuder dagens lunch och middag.
Alltid ﬂera rätter att välja på.
Smörgåsar, kaffe, ﬁkabröd, glass, godis.
Hos oss kan ni betala med kort.
Hjärtligt välkomna !
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Kontakt Fattigskogens Vildmarksby 070-2494925

Musik i Fattigskogen
”Juli Kvartetten”
Jonna & Patrik Fridholm
Maria & Peder Holmqvist
Spelar och sjunger ”Visor och sånt”
Torsdag, fredag och lördag 13,00-14,00 & 15,00-16,00
Trubadurafton
Lördag 29/7 klockan 22.00
STEFAN & ÄGGET Entré 150: -
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Barktorp Gård & Lantbruk är en riktigt gammal bondgård i hjärtat av Tiomilaskogen !

9

Gårdscafé:
Här serveras hembakade våfflor och kaka, kaffe/te och glass för dem små. Lotteri med priser
från alla utställare på gården. Vinstdragning lördag 29. juli kl 15
Hantverkskonst av Sonja Stadler och Rebecca Sommer:
Här säljes kreativ sykonst och pyssel för djur, barn och hemmet. Konstnärenas filosofi är
återbruk av gammalt respektive begagnad material.
Mora Salt & Rökning AB:
Här säljes charkprodukter av närproducerade råvaror, vi saltar och röker kött i vår stora
vedeldade rökugn. Så klart blir det grillning för er med våra grillprodukter, PLUS en speciell
Tiomilaskogen kulturgrillkorv, med nytt recept !!!
PÅ MIDDAGSBORDET: Bryggarkorv, Bryggarns kokkorv/-varmkorv, rökt sida
PÅ GRILLEN: Chorizo, Bryggarns grillkorv, Grillkorv, Fåsåsgrill
PÅ DELIKATESSBRICKAN: Bryggarwurst med och utan vitlök, Bryggarns hästkorv, Bryggarns
renkorv med och utan vitlök (ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR GLUTEN- OCH LAKTOSFRIA !!!)
Shettisarna av Carola Berglund och Tros Kristina Eriksson:
Det blir lite överraskning för dem små, mycket information och aktivität rund omkring shettisarna,
bla vagnkörning. Fredag kl 12-18, lördag kl 10-16
Gårdsloppis:
Fynda bland nya och gamla ting. För er, som är intresserade att sälja själv, kontakta oss.
Öppettider: 27. – 29. kl 10-18 (Mora Salt & Rökning AB 28. - 29. kl 10-18)
Kontaktpersoner: Susanna och Leif 0281-41000/ barktorp.gard@gmail.com/ 076-0088001
Handikapsanpassad toa finns på gården.

VÄLKOMNA alla stora och små gäster !!!
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Loppis vid Råforsen
Vi kör repris igen! ”massor med grejer” Välkommen!
Anne tel. 070-5203004, ”Rosie” tel. 070-2753902
LOPPIS, FOTOUTSTÄLLNING Välkommen!
Hasse o Birgitta tel. 070-5710702
LOPPIS Div. grejer, bl.a. möbler, lampor, klockor, leksaker, kläder. Välkommen! Malin
Öppettider: Torsdag-lördag Kl. 10.00-18.00

Loppis vid Kviens gamla festplats
stort som smått.
Öppettider: Torsdag-lördag Kl. 11.00-16.00
Välkomna!
Anna-Karin o Eva. +46 70-219 07 46 el +46 70 263 23 26

11

Skräddargården:
Eva Mandelqvist, Borlänge. Strykjärnskonst och boksignering.
Encaustic Art är en spännande konstform, där man med bivax och strykjärn skapar
färgstarka och levande motiv. Kom och provmåla eller se demonstrationen. I år går
det att beställa bilder med personliga budskap.
Nyhet! Boken ”Mediumskap i vardagen” som gjort succé och vänder sig till alla
som funderar över livet och döden. Specialpris och signering. Mer info på www.
vardagsmediumskap.se och www.facebook.com/gallerimandelqvist
Carl-Anders Andersson, smed/innovatör, Åvarp City, Skåne.
En yrkesman/konstnär som arbetar med metall och trä i alla dess former. Gärna i
kombination. Kom, beskåda och njut! www.facebook.com/CA Smide
Knuts Hans Hansson, Lenåsen, Boda Kyrkby.
En slöjdare, trähantverkare, återvinnare av den äldre genuina stammen.
Gör praktiska träsaker med både urgammal och ny kunskap. Enligt många en
mångsysslare av Guds nåde. Dessutom björnspanare och naturmänniska som bjuder
på många historier! Tel. 076-113 35 51
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Petruslogen:
Kea Jansen, keramiker, Avradsberg. Nyinﬂyttad från Holland till Avradsberg för
permanent boende. Arbetar med lera både på frihand och med drejning.
Under kulturdagarna kan de som vill prova på att arbeta med lera i Kea´s Ateljé.
Facebook; Kea-Ateljé. Tel. 076-823 59 21
Magnus Kvick, fotograf, Malung. Den talangfulle Malungsfotografen är tillbaka
på Petruslogen! Här visar han en blandad kompott av sina bästa bilder i färg och
svartvitt. Facebook; Kvixphoto

Slakthuset:
Fotoutställning av Yvonne Albrektsson, Hedemora. Konstfoton, dubbelexponeringar
och porträtt sammansatta på ett unikt sätt. För er alla som gillar vackra
annorlunda bilder så är detta en utställning ni inte får missa!

Ödehuset:
Elisabet ”Bettan” Flyman, konstnär, Karlstad. Visar sina målningar på coola tanter.
Stolta och färgstarka kvinnor ger nytt liv åt det gamla ödehuset. Så kom in i en
annorlunda miljö och var en tant för en stund!

Johan Ors loge:
Katarina ”Katzon” Sakrisson, konstnär, Mora. Visar glada tavlor med mycket humor
i tusch, akryl och akvarell. Förvänta er inga porträtt, landskap eller blommor.
En utställning att gå till om man vill bli upplyft och glad helt enkelt!
Facebook: Katzons konst & kul

Johan Ors ladugårdsentré:
E. C Andersson: ”Minnen från skogen”. Lekfulla gestaltningar och konsthantverk
i ull och andra slöjdmaterial av Emilie Andersson, student på Slöjd, hantverk och
formgivningsprogrammet vid Linköpings universitet

Johan Ors jordkällare:
Kristina ”Pyttan” Krantz, keramiker, Stora Skedvi. Efter ett långt uppehåll är
nu Pyttan ”back in business” i den nya verkstaden ”Lerforma” i Stora Skedvi som
öppnade våren 2017. Nu visar hon den nya kollektionen av stengods och raku i den
vackra jordkällaren på Johan Ors.

Lill Johans Loge
Mia Petzäll, fotograf från Varberg. Visar på begäran ”gammal kärlek rostar aldrig”
och ”instinkt. Ta gärna gärna en promenad genom byn och titta in i Avdradsbergs
sydligaste loge. Mias bilder tål verklgen att tittas på.www.petzallphoto.com.

Musik i Avradsberg:
På scenen, Skräddargården torsdag 27, fredag 28 juli kl. 13.00, Violet Collective
från Skåne och Stockholm spelar ﬁnstämda visor, blues och ballader.
Öppettider: Torsdag-Fredag 10.00-18.00 Lördag 10.00-17-00
Kontaktperson: Håkan Olsèn tel. 070-6559741
22
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SPELMANSGÅRDEN RIIHIMÄKI
Besök platsen där storspelmannen Lejsme Per levde fram till sin död 1907.
Den milsvida utsikten inspirerade honom att skapa musiken, där man i
tonerna hör älvor dansa, näcken spela, skrömt och kärlek dansa.
Njut av KAKBUFFÉN med hembakat bröd på Café Riihimäki. Vid regn sitter du
framför brasan i den öppna spisen.
Du med intresse av heminredning, konsthantverk m.m. ﬁnner ﬁna saker
Du kan också delta i WORK SHOP med kunniga ledare.
Handtryckta textilier, handgjort papper och keramik. Ingegerd Bolmelin, Älvdalen.
Silversmycken av Caroline Bolmelin, Älvdalen
Produkter från Framgårdens ekologiska värmlandsfår i tovat, stickat och skinn.
Görel Hjelm, Lakene.
Ekologiska ÄGG från Framgården
Hemvävda mattor och stickade alster. Margot Styffe, Malung
Tavlor i akvarell, presentpåsar, keramik och egentillverkade askar av
akvarelldecoupage. Anne-Mari Larsson, Hagfors OBS ENDAST TORSDAG
Handgjorda förvaringsaskar med lock dekorerade med decoupage, Akvarellmålningar
och keramik, egentillverkade presentpåsar. Karin Håkman, Geijersholm
OBS TORSDAG och FREDAG
Trädgårdskonst: blommor, fågelbad, svampar, änglar, totempålar. Allt kan stå ute
året runt. Gjorda av loppisglas. Fiona Flowers Forever, Sunne.
Konstnärsparet Christina Hafﬂing och Thomas Strandberg, visar glada och
spännande bilder med ﬁgurer och djur.
Alla jägare och jaktintresserade kan här träffa naturmålaren och illustratören till
jakt- och ﬁskeböcker, Sören Holmqvist, Falun. Han visar och säljer naturmålningar
och vackert utformade knivar i horn.
Krångligt att vara bilägare? Bilägarnas intresseorganisation
Motormännens Riksförbund ﬁnns på plats.
Öppettider torsdag 10.00 tills dansen börjar, fredag 10.00-18.00,
lördag 10.00-17.00.
Kontaktperson: Marita Björn 070 2417138 , Margareta Nordengren 073 0518320
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Musik på Rihimäki
Torsdag 27 juli kl. 17.00
Scenuppträdande; SeniorSväng

Boda mollkapell
Knapp Britta Pettersson, Christina och Lars Ljungggren m ﬂ
Folkmusikprogram och dans ( kl. 18.30)
Med ﬁoler och cittra presenteras låtar och berättelser ifrån östra Dalarna med
fokus på Boda i Rättvik. Men självklart blir det även en och annan låt efter Lejsme
Per. Vi avslutar gärna med en stunds dans.
Servering av kaffe och korv!
Vid regn ﬂyttas programmet in på logen
Välkomna!

Tiomilahästen ﬁnns att köpa/
beställa på följande platser
Tomtebo Andersviksberg
Kvantåsen
Rihimäki
Fattigskogens Vildmarksby
Tyngsjö Prästgård
Tyngsjö Stugby
24
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Evaldssons säljer hemrökt ﬂäsk på gården som har
rökts i den gamla bastun på Gropberg.
Daniel Evaldsson beställde sina första lädervertyg under kulturdagarna 2016. Några veckor senare började han med sin nya hobby.
Idag håller han på för fullt och skapar hantverk i läder och skinn.
Han kommer göra sin första utställning under kulturdagarna och visa upp
och sälja allt från plånböcker och patronhållare till bälten och nyckelringar,
allt som han själv har gjort för hand.
Öppettider: torsdag, fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Roland tel. 070-6172021
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Härjedalens Fjällfäll ﬁnns i loge 1.
Karin Back visar och säljer fjäll täcken med tryckt eller vävd backsida av lammskinn.
Tillverkar fällar, vantar och barntofﬂor, boor. Säljer giftfria lammskinn av allamgera.
K. Falk ﬁnns i loge 2. Visar och säljer konst i varierande slag.
Pia Kortell Bergmarks visar och säljer textilkonst under tema Skogslycka.
K-O Nilsson ﬁnns i ladugården visar och säljer konst i olja och akvarell.
Där ﬁnns också Johnny O Marianne, säljer hantverk både i trä och stickat.
Ute på gården bakar Marit stenkakor (bröd) och säljer rökt ﬂäsk, rökt röding,
kaffeost, ost, belgiska våfﬂor med sylt och grädde.
Torsdag kl.14.30 underhåller Tord Sölvesson med sång och historier.
Prova Rogers Bågskytte.
Servering av nävgröt, ﬂäsk, lingon, snickarkorv med bröd, kaffe och kaka.
Öppet 10:00-18:00 utom lördag stänger vi 17:00
Kontaktperson: Inger, 0705630371
25
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Skyttepaviljongen
Bert Nykvist, Gunnerud. Slöjd i trä och horn samt luffarslöjd.
Sonia Källström, Ekshärad. Handmålat glas och porslin samt målade ljus.
Gittan Larsson, Ekshärad. Stickat och virkat bl.a. Jordgubbs och blåbärsmössor.
Christina Enfjäll, Lima. Vackra batiktavlor med inspirationen från naturen, smycken
av ljungrot, älgben och laxrygg.
.Ann-Mari och Tommy, Östra Näsberget. Kolbulle och grillkorv
Servering : Ann-Maries o Tommys goda kolbullar, grillad korv, kaffeservering.

Foto: Håkan Olsén

Foto: Håkan Olsén

Öppettider Torsdag-Fredag 10.00-18.00 Lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Ann-Marie tel. 0280-50001, 070-3185284
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Missionshuset
KaBi Skinn & Lin. Kläder, hattar, väskor, kuddar och smycken. www.kabi.se
Grop Stina. Quiltning, täcken, väskor, nessesärer, mm. Vättar i Waldorfteknik,
tovade tavlor, mm. www.gropstina.se
Gun Porsklev. Akvareller, vävda ranor o annat smått o gott. www.gunporsklev.se
Christina Johansson. Tavlor, ﬁgurer i nåltovning.
Anne Marie Helmersson. Produkter i skinn, päls o textil. Återbruk av textil mm.
Hemkokt hjortronsylt.
Pokab. Designade vedkorgar i aluminiumplåt. www.pokab.se
Garnhörna. Försäljning av växtfärgade garner
Kontaktperson: Grop Stina Evaldsson. Tel: 070-6795926. Epost: gropstina@telia.com
Öppettider: onsdag 15.00-19.00, torsdag – fredag 10.00 – 18.00, lördag 10.00 – 17.00.

Gamla handelsboden
Anna-Lena Eriksson visar handbokbinderi.
Göran Bergman från Gustaf Skrödersällskapet: Gamla o nya böcker till försäljning

Milan & Smedjan
Olle Isak, Ulf Forsed o John-Henrik ”Henco” Henriksson: Kolmila och försäljning av grillkol
John-Henrik ”Henco” Henriksson: Smide, vedkorgar o vindﬂöjlar
Mikael Isak: Tjärbränning och försäljning av tjära
Jan Bergman: Smide, handgjorda knivar, trähantverk mm
Lennart Norén arbetar i smedjan och har smide till försäljning
Åke Oskarsson visar timring men även yxkastning, som alla är välkomna att prova på!
Torsdag-Fredag.
Täpp Lotta o Täpp Ida bakar barkbröd, mjukt o hårt tunnbröd till försäljning
Britta Nilsson visar linberedning mm. Lindockor till försäljning
Nytt för i år är Svedjerågsodlingen på gamla kolbotten

Servering av kolbullar i tältet
Årets mila tänds onsdagen den 26 Juli kl.10.00
Milkvällen startar 17.00 med musik från Dalarna o Värmland
Ca kl 19.00 framträder vissångaren Kenny Ludvigsson från Hagfors, som tilldelades
Dan Andersson Sällskapets ”Gunde Johanssonpris” 2016
17

Dutch Mountain
Elza de Jong & Rick Langenhoff
Café, Restaurang , Vägkrog Rastplats Lisskogsåsen E45 – E16
Öppettider: 10.00–21.00
www.dutchmountain.se / tel. +46 (0)280 51039
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Milkväll på Lisskogsåsen
Onsdag 26 juli, Kl. 17.00

Årets mila tänds onsdag 26 juli kl. 10.00
Milkväll från kl 17.00 med musik från Dalarna o Värmland
ca kl 19.00 Kenny Ludvigsson
Servering av kaffe, kolbullar

Kenny Ludvigsson

– vissångare från Hagfors i Värmland.
Kenny har under många somrar spelat o fört
traditionerna vidare, med Gunde Johanssons
Bygdespel ”Älvdalssagan” men även Gundes
Säterspel ” Vår Herre på Kärnåsen” .
Sedan många år även programledare i
”Blinkenbergsparken” i Hagfors.
Kennys repertoar innehåller visor från våra
mest kända visdiktare, o framför allt Dan
Andersson denna kväll.
Kenny Ludvigsson tilldelades 2016 Dan
Andersson Sällskapets ”Gunde Johanssonpris”
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Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka
Den 29 juli kl. 19.00

SAXDALENS MANSKÖR
Presenterar
Dan Andersson
Sångspelet Helgdagskväll vid timmerkojan
.|ULQVWXGHULQJ5RJHU%UREHUJ6FHQLVNLQVWXGHULQJ.HUVWLQ6WnKO6FHQRJUDÀ0DUL$QQH.lOOJUHQ

Entrè 50:För mer info. 070-315 86 17. Välkomna!
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Ta med dej gott om tid!
Det tar tid att ta sig igenom Tiomilaskogen. Man stannar ofta, tittar, konverserar, fängslas,
äter o fyndar. Här ﬁnns ingen tid till brådska och stress. Ta gärna med ﬁskespöt och ”släng
krok” i kommunens bästa ﬁskevatten. Regnbåge, öring, gädda och abborre. Gratis för barn
under 15. Information kan du få på Fiskecenter på Malungs Camping eller hos kortförsäljarna.
Ett gott tips!
Ta med ditt instrument och bjud på en låt, ensam eller tillsammans med andra.
Övernattningsmöjligheter ﬁnns på:
Romamäkk stugor och jakt, Anders Rosén tel: 070-7902256
Barktorp Gård &Lantbruk www.facebook.com/barktorp
Fattigskogens Vildmarksby, Avradsberg, stugor o camping tel 070-2499425
Camping vid Tyngsjö Stugby, tel 0281-40010
Camping Uvanå vid Järnbåtsudden
Camping Adventure-Center , Tyngsjö tel. 0281-40022
Badplatser ﬁnns I Tyngsjö, Uvanå, Avradsberg o Brunnberg.
Gå gärna in på vår hemsida: www.kulturitiomilaskogen.se
eller ring Gittan 070-3158617
I Sveriges sydligaste vildmark ﬁnns också
björn, varg, lodjur, berguv o kungsörn.
Inte många har sett dom.
Kanske du? Om du kör sakta och håller
korpgluggarna öppna!
Reservation för eventuella ändringar.
Varje by ansvarar för sig och
sitt program.
Kom ihåg att när ni är i
Tiomilaskogen är det långt
till Bankomater.
Ta med kontanter.
Symbolförklaring:
Dass el. wc
I viss mån tillgängligt
för rörelsehindrade
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På Malungs Finnmark ﬁnner ni Turistföretagen:
Fattigskogens Vildmarksby, stugby, restaurang
www.vildmarksabyn.com, camping, aktiviteter
Malungsäventyr/Yttermalungscamping, stugby ,camping, aktiviteter
www.yttermalungscamping.se
Tyngsjö Vildmark, stugby, camping outdoors www.tyngsjovildmaek.com
Barktorp Gård & Lantbruk, B&B www.facebook.com/barktorp
Adventur-Center, Tyngsjö, äventyr, kanoting www.adventure-centertyngsjo.com
Dutch Mountain,restaurng med holländska rätter. www.dutchmontain.se

Musik under kulturdagarna
Lisskogsåsen
Torsdag 26 juli kl. 17.00
Musik från Dalarna och Värmland.
Ca. kl. 19.00 Vissångaren Kenny Luvigsson från Hagfors.
Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka lördag 29 juli kl. 19.00. (se sid 29 i broschyren)
Rihimäki torsdag 27 juli.
Kl. 17.00 Scenprogram SeniorSväng
Kl. 18.30 Boda Mollkapell

Fattigskogens Vildmarksby
”Juli Kvartetten”, Jonna &Patrik Fridholm,
Maria & Peder Holmqvist, Spelar och sjunger ”Visor och Sånt”.
Torsdag, fredag och lördag 13.00-14.00 & 15.00-16.00.
Trubadurafton, lördag 29 juli kl. 22.00. STEFAN & ÄGGET

Skräddargården i Avradsberg
Torsdag 27,fredag 28 juli kl.13.00.
Violet Collective Skåne och Stockholm spelar ﬁnstämda visor, blues och ballader.

Norra Kvantåsen
Fredag 28 juli kl. 13.00.
Violet Collective från Skåne och Stockholm.Finstämda visor, blues och ballader.
Fredag 28 juli 15.00. Goat Ridge från Falun. Spelar en blandning av countrypop
och amerikansk folkmusik

Uvanå
Torsdag kl. 12.00 sjunger och spelar Stefan och Pernilla Möllberg.

Lillås
Torsdag kl.14.30 underhåller Tord Sölvesson med sång och historier.

Tyngsjö Prästgården
Lördag 29 kl.00 12.00 Malungs Dragspelsklubb.
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