26–28 juli 2018

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!
Återigen slår vi upp portarna på vid gavel för en späckad kulturupplevelse på Malungs finnmark. Konst, foto, hantverk, musik och mat i
alla dess former. Hundratals utställare i över 15 olika byar bjuder på
en unik upplevelse och resa som ingen har råd att vara utan.
I år finns dessutom en möjlighet att lära känna den mytomspunna
skogen och dess invånares liv och leverne över de senaste århundraden. Den nya boken ”Berättelser från Tiomilaskogen” kommer att
släppas under kulturdagarna och innehåller en diger dokumentation
om slit och hårda villkor, strävan och hopp, galenskaper och humor.
Missa inte den!
Boken kommer att säljas på bland annat: Prästgården i Tyngsjö,
Johan Ors loge i Avradsberg, Bystugan i Andersviksberg, Kvantåsen
och Lillås.
Varmt välkomna till magiska dagar i skogen!
Ann-Britt Gustafson,
ordförande Tiomilaskogens kultur och kuriosa sällskap
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Tomtebo
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Vänligen inga andra djur än våra egna vid Tomtebo

Torsdag- fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Sagostig. Gör en vandring bland barndomens sagor, djur, tomtar och troll allt kan du
uppleva på sagostigen. Dockor och djur är omsorgsfullt handgjorda av gårdens folk.
Loppis. Nytt och Nött i ladan. Vi fyller oavbrutet på med mera saker. Kläder (även stora
storlekar) leksaker, pyssel och mycket, mycket mera.
Tävlingar. med fina priser kan förekomma.
Servering. Under hela dagen serverar vi kaffe/the med hembakat bröd, läsk, glass,våfflor med
sylt o grädde.
Mat. Serveras från kl 12.00. Glödstekt sill, Viltgryta, och den populära vegetariska rätten.
Norskplatta. På den bakar vi stomp.
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Bystugan.

Torsdag - Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lördag kl. 10.00 - 17.00
Handikapptoa
Anna Lindman dotter till Annastina Lindman säljer Annastinas fantastiska
kuddar av återanvänt material.
Annakari Berglund, Sofia Lindgren ulltovade sittunderlag med broderade
motiv samt kassar o väskor i textil.
Trätäljarna: Sture Matsson Malung figurer och skåp samt div. figurer mm av
”Dysbergarn” Ove Larsson
Jarl Christoffersson Malung trätäljare, Skinnsömmare. Berghästen, väskor mm.
Gunnar Strand Malung trätäljare och fantasisk knivmakare.
Inger Döhl Malung. Jag älskar att vistas på de allra nordligaste platserna i Europa och måla
ytter och inre landskap från Grönland, Island och Svalbard. De smältande glaciärerna liksom
Islands vulkaniska och ständigt förändliga landskap lockar mig till gestaltning i akvarell och
akryl. Under åren har jag haft ett trettiotal utställningar.
Margot Styffe Malung. Mattor, stickat mm.
Ingrid Christoffersson Malung. Tovat och stickat, skrubbar.
Servering: Kaffe, The, dricka, hembakat bröd.
Kontaktperson: Ingrid Christoffersson 070-557 4189
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Finnmarkens Café

Torsdag - Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lördag 10.00 - 17.00
The - Kaffe räksmörgås (färska räkor från Strömstad) eller något annat pålägg (välj själv)
Hemvävda trasmattor i glada färger.
Stort loppis
Det blir åter vinter. Rut Sundin säljer hemstickat: Lovikkavantar, tofflor, vanliga vantar,
sockor, tröjor mm.
Kontaktperson: Maj-Lis o Stig Lekare 070-232 2964
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yngsjöberg

Tyngsjöberg står över i år!

Infart mellan Andersviksberg och Tyngsjöberg.

Stanna till vid den gamla finnmarksgården Jan Massas på Acksjöåsen
(även känd som Vinervallen).
Titta in i det gamla huset med det stora köket och dess fina kammare.
Sitt ned en stund och känn historiens vingslag.
Indianinspirerade smycken
Loppis och kuriosa.
Öppettider
Torsdag och fredag: 10.00 - 18.00
Lördag: 10.00 - 17.00
Välkomna!
Kontaktpersoner:
Sören Bergqvist 070-358 75 78
Eva Britt Karlsson 070-732 50 26
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Tyngsjö

Prästgården vid Tyngsjö kyrka

Marianne Lisra, Malung. Lapptäcken, handvävda mattor, väskor, dukar, kuddar,
hembakat knäckebröd oh 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. Dom
tar även upp beställningar.
Lena Larsson, Hagfors. Keramik.
Ann-Marie Larsson, Nybofjäll. Säljer trikåmössor för barn och vuxna.
Folke Snees, Mora. Täljer trähästar.
Paradiset 1, Elisabeth Jonsson från Matfors säljer marmelad, sylt, must och
mosserande drycker. Keramik m.m.

Prästgården, Ladan

Ta en nostalgitripp till Yvonne och Titas Pickel o Smide. Här kan du fynda fina
hantverk antikt och kuriosa.
Utanför Prästgården, Ladan.
Åke Svensson, Gagnef. Smide.
Maria Lagerman, Alster och Ramsberg. En salig blandning med dukar, ”lövring”,
trädfakta, skärbrädor av 16 träslag, linnefotte och lakan.
Säljer och värderar gamla psalmböcker.
Lillängshamnens Fiskrökeri. Säljer varmrökt fisk, egna såser och röror.

Prästgården

Filmen Spelmans jordafärd visas kl. 11.00 och kl. 15.00 under kulturdagarna.
Rune Heens , Äppelbo. Visar fotomotiv på djur och natur.
Alan Bergs, Sundborn. Trätäljarna, täjer hästar och mycket annat.
Servering: Kasslergratäng, kaffe, läsk, korv, våfflor, laxwraps.
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00. Lördag: 10.00 fram till konsertens
början.
Malungs Dragspelsklubb spelar och underhåller utanför Prästgården på lördag kl.
12.00.
Kontaktperson: Karl-Erik Sakofall tel. 070-5251039
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Tyngsjö Bygdegård
Alfredsson Ingegerd, Örebro
Egentillverkade kläder, smycken
Andersson Vivi, Katrineholm
Pärlbroderier, dock-o flickkläder, virkat
Gatu Barbro, Leksand
		
Korv, hamburgare, toast, kaffe
Harjukoski Laila, Guldsmedshyttan Mattor, stickat, virkat
Holst Rune, Säter
		
Kolbullar, våfflor, kokkaffe
Horst Hanke, Äppelbo
		
Silversmed, smycken o smyckedetaljer
Isaksson Gördis, Borlänge
Egengjutna porslinsdockor, målade träalster,
					Dockskåp o dockkläder
Johansson Berit, Vittinge
Broderade kort, handdukar, Elviskuddar .
Johansson L Eleonor, Fellingsbro
Väskor, kuddar, caper i vadmal
Johansson Håkan, Fellingsbro
Tavlor i naturmotiv, fåglar, djur, div träalster
Larsson Ingrid, Äppelbo
Lamm o fårskinnsprodukter
Lindqvist Annika, Örebro
Pärlor, smycken, smycketillbehör
Lillängens gårdsmejeri, Sunne
Getost, messmör, fjällko-ost
Magnusson Åsa, Kil
		
Betong o trådarbete för hem trädgård, myror
Mårds Britta, Borlänge
		
Egendesign smycken i stengodslera o porslin
Nilsson Jan, Borlänge
		
Knivar, träslöjd
Nord Yvonne, Mockfjärd
		
Div hantverk, tovade mössor o hattar
Persson Berndt, Hudiksvall
Konstnär o naturfotograf tavlor etsade o 		
					brända
Persson Birgitta, Ramnäs
Mattor, stickat, barnkläder
Sellfors Britt-Marie, Borlänge
Målade träalster, kort, tavlor, mjukslöjd m.m
Sillén Gunilla, Borlänge
		
Stickat, virkat barnkläder
Sterner Ann, Borlänge
		
Lappteknik
Wiklund Åke, Svärdsjö
		
Gubbstolar, bord, vitrinskåp
Information på vår hemsida www.tyngsjobygdegardskultursida.se
Servering av kolbulle, våfflor, toast, varmkorv, hamburgare mm. Kaffe med hembakat
bröd.
Öppet torsdag-fredag 10-18 lördag 10-17
Kontaktperson: Ingalill Börjesson 070-6395666
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Välkommen till Kejsarberg!

Här hittar ni unik glaskonst gjorda av flaskor och gamla fönster samt återbrukade
böcker och resväskor. Här finns även annan konst och hantverk av olika slag såsom
keramik, läder och målningar i akryl.
Elisabeth Carlsson från Järvsta återbrukar gamla jeans och syr förkläden, väskor,
necessärer, kuddar och hundbäddar (torsdag och fredag).
I det gamla stallet finns Kejsarbergs Julbod där det finns möjlighet att köpa årets
första julsaker.
För den som är hungrig finns café med hembakat fikabröd, lättare lunch såsom
grönskakspajer samt våfflor med sylt och grädde. Det finns även hembakt matbröd
på bla. helkorn och vedugnsbakad tunnbröd samt annat smått och gott, beroende på
säsong.
Under torsdag och fredag steker Anders och Elisabeth Hermansson, Gävle,
kolbullar och säljer lingonsylt
Öppet Torsdag - Fredag 10.00 - 18.00, Lördag 10.00 -16.00
Kontaktperson: Barbro Johansson 070- 508 76 24, 072-565 35 11
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Tomudden hos Agneta
På loftet är Erika Bellander, konstnär med anknytning till Waisgården i
Nybofjäll, med sköna kreationer. Hon skapar modern fraktal konst i datorn.
Det blir till fantasifulla mönster som trycks på tavlor, kuddar och kläder
mm. med inspiration från naturen, civilisationen och rymden.
Agneta har trasmattor, stickat och krokat(tunisisk virkning).
Jag visar gärna hur man krokar.
Slå er ner några minuter i trädgården. Vi bjuder på fika.
Välkomna till en skön och behaglig stund.
Erika och Agneta
Öppettider:
Torsdag och fredag 10:00-18:00, Lördag 10:00-17:00

Tomudden hos Sven
Loppis och antikt.
Rygg och nackbesvär, legitimerad naprapat.
Öppettider:
Torsdag och fredag 10:00-18:00, Lördag 10:00-17:00
Kontaktperson: Sven Lindman mobil 070-6587806
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Tyngsjö Vildmark, kultur och natur!
Redan 1968 börjande Bror Johansson och hans fru Anna bygga den första stugan,
nu kallas stugan ‘Karin’. Sen dess byggde han 11 stugor till.
Sedan 2003 har vi tagit över Tyngsjö Stugby och stortrivs tillsamman med våra
barn mitt i naturen.
Bra kvalitetstimmer på stugorna och en underbar plats lite högre över Tyngsjön, såg
till att Tyngsjö Stugby blev ett populärt ställe för (inter)nationella gäster året runt.
I lugn och ro kan du njuta i vår kiosk/kaffestugan bl a av läsk, mellanmål, godis, glass,
kaffe, vykort av Tiomilaskogen trakten + frimarken, samt fiskekort, försäljning av
färskt bröd för avhämtning på morgonen (beställa dagen innan) m. m.
Stugbyn, camping, uthyrning av kanoter/cyclar och kiosk/kaffestugan är öppet
under kulturdagen: kl. 9 till kl. 18 (stängt mellan kl. 13 - kl. 14) Här finns även toa.
Bokning av boende få 10% rabatt på pris i en stuga eller en campingplats under
Kulturdagarna. Bokning kod: kultur
Kontaktpersonen: Rene Boogaard +46 (0)70 286 4010 eller
Marry van Beek +46 (0)70 286 9417
För mer information: www.tyngsjovildmark.com
email: kanotitude@live.com
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Tyngsjö Norra Västerfall
Här finns Elisabeth Ludvigsson Lundman, Filipstad med honung och andra produkter
från bin.
Elisabeth har betong för hem och trädgård och även bruksföremål och
prydnadssaker i tyg och trä.
Träffa också fåren som är här på gården.
Elisabeth visar en fotoutställning om Västerfall och en fotoutställning om vatten i
olika former.
Öppettider :Torsdag-Fredag 10-18, Lördag 10-17
Kontaktperson: Elisabeth Ludvigsson Lundman 073-0981524

8

4

Milsjöheden
Milsjöheden hos Berit & Hasse
Den 26:e - 28:e juli (torsdag, fredag, lördag) klockan 11.00 - 13.00
Bång Berit Norén med lång erfarenhet av pensioner berättar om:
Vad det innebär att ”gå tidigt” i pension, förtjänsten av att jobba längre, vart sänder jag
min ansökan och när.
Du kan även boka tid för att mot en avgift få din egen pension utredd och förklarad.

Vi har hängt upp konst, tavlor, och bilder i vårt tillfälliga tältgalleri.
Här finns det även möjlighet till Afternoon tea eller Kaffe.

VÄLKOMNA !

5

Nybofjäll

Torsdagen den 26 juli 2018 klockan 15 åker vi till Nybofjäll.
Mötesplats: Milsjöheden vid punkt 4, där det är Pensionsinformation och Galleri.
Vi åker bil, 4 kilometer mot Sågen. Berit blir er guide och åker först i karavanen mot
Nybofjäll. Bilarna lämnar vi vid byns skola och de äldsta husen, Tanken är att vi skall
promenera upp till Storfall cirka 2 kilometer, där utsikten är fantastisk och så finner
vi dörren?
På vägen träffar vi våra nya bosättare som jobbar med hundspannsaktiviteter
och vi besöker ett tunnbrödsbageri. Vad mer, det får bli överraskning.
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bborrberg

Välkomna till Ottossons på Övre Abborrberg

Medan Du fikar hos oss och njuter av vårt hembakta bröd, utsikten över bergen,
sjöarna i Tiomilaskogen så underhåller vi dagligen runt 12.00 med sång och gitarrspel
av trubadur som spelar allt från blues till Lasse Stefanz.
Förutom kaffe, te och saft kan du smaka av vår soppa med bröd!
Skulle du vara intresserad av loppis så föreslår vi ett besök i ladan och vårt
loppisbord!
Torsdag–Fredag-Lördag 11.00 - 16.00
Begränsat antal platser vid regn.
Parkering utmed vägen. Dass
Kontakt: Janne & Frida Ottosson 0704203200 eller 0705695174
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ustavsfors

Hembygdsgården

Bygdespelet: Över de blånande bergen.

Fredag kl. 17.00 och lördag kl. 15.00 ev. extraföreställning på lördag kl. 19.00
Boråsern kommer med sina varor. Teodor Slut är lömsk och Môsmora spår i framtiden.
Kärleksparet Elis och Elsas förvecklingar.
Servering alla dagar av motti och fläsk, Kaffe/läsk med hembakat, smörgås, varmkorv,
tunnbrödsbakning med försäljning från bakarstugan.
Öppettider: Torsdag 11.00-17.00, fredag 11.00-18.00, lördag 11.00-17.00.
Kontaktperson: Astrid Larsson. tfn 0730-932 064 eller 0563-26132

Bygdegården.

Lilian Rådman Sunnansjö Gustavahästen, byhästar, målade trälaster,
stickat, virkat och fikabröd.
Loppis, försäljning av hantverk, trasmattor mm. Gustavalax. Café.
Öppettider: 10-17
Kontaktperson: Lars-Bertil Karlsson Tel. 070-5334928
11
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Uvanå

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:

Stefan Andersson, Avesta, visar upp motorsågsskulpturer och sågar på plats fredag och
lördag.
Bengt Jonasson och Genute Nosokiene, Ekshärad, tillverkar efter egen idé och design sjalar i
siden och ull. Mer info: www.sjalkalen.com” www.sjalkalen.com www.gavglimakra.se
Karin och Johnny Westlund, Hagfors, hantverk där större delen är gjutet i betong som skålar,
krukor, hjärtskålar, kransar m.m.
Salong Harmoni, Munkfors. Susanne Jormesäter, ekologisk hudvårdsterapeut, säljer hudvårdsprodukter från Maria Åkerberg. www.harmonimunkfors.se
Kjell Jormesäter, Munkfors, handgjorda möbler i trä för inom och utomhus bruk. Lagret är
påfyllt med fjolårets succé av fågelstugor mm.
Siw Määttä, Ekshärad, tenntrådsbroderier, armband och halsband av renskinn.
Lena Mobakk, Hagfors, målar akvarell, blandteknik. Inspiration från natur och gamla bruksföremål.
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. 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.
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. 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: Tom 076-1085688
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Barktorp

Utställning av delar av Harald Perssons prissamling.

Leif Eric Granlund
Clivus Multrum, komposttoaletter sedan 1939, utställning och information om olika
lösningar. Teknik som bygger på naturens egen nedbrytning och omvandling.
Elsas Loppis
Öppettider: torsdag – fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00.
Kolbullar serveras torsdag – lördag.
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Råforsen

LOPPIS
Vi kör repris igen! ”massor med grejer”
I år även Loppis vid Länsen (ligger ca 300 m efter gamla festplatsen)
Välkommen!
Anne tel. 070-5203004, ”Rosi” tel. 070 2753902
Loppis, Konst, fotoutställning
Hasse o Birgitta tel. 070-5710702
Naturhantverk mm
Rune Larsson tel. 070 3660334
Trasmattor
MajLis Lekare tel. 073 0297395
Öppettider: torsdag – lördag 10.00 - 18.00
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Anny Jernberg, Återbrukshyttan är en annorlunda glashytta som ger gammalt glas nytt
liv genom miljövänlag återvinning. Alla produkter formas för hand i den egna glashyttan i
Bollnäs, Hälsingland. Råvaran består av förpackningsglas – flaskor och burkar som annars
slängs i igloon, samt gammalt glas som damejeanner och svagdricksflaskor som inte
används i samma utsträckning längre.
Välkommen att besöka My Kind of Art! Tidigare år så har ni träffat My Björnsdotter Hansson på Kvantåsen, en ugn konstnärinna från Hälsingland som målar naturtrogna djurmotiv
och hundporträtt. I fjol lanserade My och hennes mamma Kickan ”my-muggen”, en robust och
stilren mugg dekorerad med akvareller av våra nordiska djur. Motiven är handmålade av My
och fastmonterade av Kickan som bränt fast dekalerna i sin keramikugn vilket gör att varje
mugg är ett eget hantverk. My –muggen tål maskindisk eftersom motivet smälter ihop med
muggens glasyr under bränningen. I år är My mammaledig men Kickan är på plats med mymuggar och vackra reproduktioner av Mys originalmålningar.
Dan Henriksson från Hammarö; Keramiker som deltagit i bl.a. Liljevalchs Vårsalong och
Värmlands Konstförenings Höstsalonger. Utifrån stengodsleran skapar han gods för såväl
inom som utomhusbruk i form av ägg, fiskar, fågelbad, figurer m.m. Är hos oss på lördag.
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 28 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.
Urpo Granath, motorsågskonstnär från Arvika är hos oss och visar och säljer sina alster.
Ingrid Malmqwist, Västra Näshulta. Handfärgat 2- och 3-trådigt ullgarn. Kommer att visa
färgning torsdag och fredag klockan 13-16. Stickade vantar, mössor och pannband. Sydda
kassar av återbrukstyg. Presentpåsar till vinflaskor.
Marina Bonnevier form/design. Keramiker och vävare. –Brukskonst! Gjort av händer för att
kunna användas. Driver företaget Marina Bonnevier form/design med atelje och försäljning
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. 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.
En ny produkt är den läckra tunnan för Bag in Box-drycker.
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!
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Jarl Larsson finns hos oss på lördag och visar och sätter upp gärdesgård.
Ingegerd Tönnberg, Gustavsfors. Bakar tunnbröd och säljer. Om tiden tillåter när degen
jäser spelar Ingegerd en trudelutt på sitt dragspel.
Healing och Harmoni HH, Hagfors. Christina visar Eucastic Art, konst som målas med
strykjärn. Du får gärna prova själv.
Conny Zoon kommer från Holland och är hos oss för tredje 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
Roslagsmahogny (1/3 tjära, 1/3 rå linolja och 1/3 balsamterpentin) för strykning av träekor.
Vasselvallens Hantverk, Särna. Säljer salvor och tvålar. Kåsor och knivar. O ett glatt humör.
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. Är hos oss på lördag.
Anna-Karin Bjurström, Yttermalung Säljer betongfigurer 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 och traslöpare.
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.
Vi säljer även den nyskrivna boken, Berättelser från Tiomilaskogen.
Eventuellt tillkommer utställare efter tryckning av broschyren.
Musik på Norra Kvantåsen:
Fredag 27 juli klockan 15:00
AURA, består av Petra Kvännå, Eva Mandelqvist, Anki Källström och Maria Ferqvist som
sjunger allt från Ted Gärdestad till Cold Play, Acapella och Piano
Lördag 28 juli kl.14.00
Källmanos, Falun. Spelar rytmisk dansmusik med rötterna i soulen. Blandning av latin, .afropop klezmer, folkmusik Egna och andras låtar. Lyssna-dansa-njut!
Servering:
Torsdag Motti och fläsk, stekt sill och potatis.
Fredag Motti och fläsk. Kasslersallad med bröd
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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1. Andersviksberg
2. Tyngsjöberg
3. Tyngsjö
4. Milsjöheden
5. Nybofjäll
6. Övre Abborrberg
7. Gustavsfors
8. Uvanå
9. Avradstjärn
10. Barktorp
11. Fattigskogen
12. Råforsen
13. Avradsberg
14. Rihimäki
15. Gropberg
16. Lillås
17. Östra Näsberg
18. Lisskogsåsen
19. Dutch Mountain
20. Vandringar
20:1 Nybofjäll
20:2 Sorsansberg
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attigskogens

V

ildmarksby

I år igen…?
Tjaaa…. Om du vill och känner att du orkar.
Lämna surfplattan hemma. Slå av din telefon, strunta i klockan och ge dig ut på de krokiga
vägarna för att njuta av den milsvida Tiomilaskogen.
Kanske träffa gamla vänner över en bit mat.
Ta en fika och lösa ”världsproblemen”
Eller bara surra bort en dag långt från sociala medier och andra måsten.
Kanske är allt lika som förra året, kanske har något nytt hänt.
Vem vet ? Den som kommer får se…..
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.
Nya Nilssons Ost AB
Inga ”Mes”ostar. Varsågod ! 070-5261206 nilsonsost@live.se
Wermlands konfektyr. Vi säljer våra goda hemkokta karameller.
070-7222479. kennethbertiljansson@hotmail.com
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.
Granbergs tanterna. Akvareller, sirap, örtsalt och krukor .
Lena Friberg Harmånger. Keramiker med egen verkstad. Är utbildad på Capellagården, Öland.
Jobbar i stengods som jag bränner i hög temperatur vilket gör att föremålen tål ugn, micro
och maskindisk.
Lera är ett härligt levande material. Man vet aldrig vad som har hänt när man öppnar ugnen.
www.lenafriberg.se 070-5566864
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Anna-Karin Johansson Söderbärke. Lappteknik: Täcken väskor grytlappar. Stickat: poncho
sjalar vantar strumpor mössor m m .Sytt: Dalahästmotiv: väskor mössor grytlappar
handdukar. Div prydnadskuddar och små hantverk. 0703021668.
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. www.hantverkstan.com, 0563-40111, 070-2615545.
Sixten Olsson Malungsfors. Vrilkonstnär, vrilskålar. Medlem i Trätäljarna.
Annika Månsson Askersund. Änglar, vättar, Tomtar och ugglor i tovad ull.
Hos mig kan ni betala med Swish.
Bjurströms Rökeri Vansbro. Försäljning av rökt fläskfilé.
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
En och annan överraskning 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
Maria Ähdel & Joel Hermansson
Spelar och sjunger egna och andras visor och låtar från ”när och fjärran”
Torsdag.14,00-14,45 & 15,30-16,15.
Fredag 12,30-13,15 & 14,15-15,00.
Trubadurafton
# linus från Äppelbo
Lördag 28/7 klockan 22.00
Entré 150: -
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Skräddarlogen:

vradsberg

Strykjärnskonst I Skräddarlogen finns Eva Mandelqvist på plats och visar hur man
använder strykjärnet som målarpensel och skapar kreativa motiv. I utställningen
finns i år även canvasmålningar. Demonstration samt möjlighet att prova på att måla
själv, samt strykjärn och målarprodukter till försäljning.
Kontakt: www.encausticart.se
Keramik som berör. På Skräddarlogen finns även Ann-Charlotte Löfdahl som visar
upp sina skulpturer; vackra gudinnor, ljusstakar, skålar etc.

Skräddargården:

Bela Nemeth, smyckeskonstnär, Helsingborg. Gör smyckeskonst av stenar,
mineral och järnmalm.

Johan Ors gård:

Jesper Eriksson, konstnär, Falun.
Gitarrälskare, kom och titta på Jespers graverade och handmålade elgitarrer! De
figurativt dekorerade gitarrerna är garanterat de enda i sitt slag! Han visar även
skulpturer, reliefer, dalahästar och grafik. www.jespereriksson.nu

Johan Ors Loge:

Fotoutställning och bildspel av fotografen Peter Reichel, Leksand. Bilder från resor,
bildmontage och tävlingsbilder. Missa inte heller dessa fantastiska bildspel som
håller absolut världsklass!
Ray Olsson, smed, Metbäcken, Östmark.
Smider yxor, knivar, bruksföremål, prydnadssaker, smycken mm.
Se en mycket skicklig smed arbeta med ässja, hammare och städ
utanför Johan Ors loge. www.viggalvenssmide.se

I den södra delen av byn:

Patrik Olsson & Co. demonstrerar gamla tiders järnframställning i dess olika
steg. Från att hitta råvaran myrmalm till nästa steg, rostning och sedan själva
framställningen i blästerugnen. I år finns även en nybyggd smedja att besöka.

Petruslogen:

Kea Jansen Keramiker. Sedan Jag bosatte mig i Avradsberg har jag hittat ny energi
och inspiration att fånga naturens skönhet och dess invånare i min konst. Titta
gärna in i min verkstad. Tel: 076 8235921
BildMedia - Bildkonstnär. Älskar att fånga ögonblick(en) ur oväntade perspektiv. Min
passion för foto/media motiverar och inspirerar mig samt ger mig drivkraft att ständigt
utvecklas. Förresten! Jag heter Dennis Vermeulen. Just nu bor jag i Avradsberg. Ni hittar
mig på Petruslogen. Vi ses! Mobil: 070-5488644 - www.dennisvermeulen.com
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Ödehuset.

Jonna Andersson, fotograf, Vansbro.
Visar fotoutställningen: ”Från ett sjukt huvud till en frisk kropp”. En självbiografisk
resa i att hitta balansen mellan krav och önskningar. Starka svartvita bilder som alla
behöver ta del av! www.jonsjonna.com

Slakthuset:

Per Lissel, fotograf med rötter i Västerdalarnas och Bergslagens skogar, visar
utställningen ”Skogsmystik”, fotografi på canvas. Per har en hängiven passion för
de stora skogarna och våra finnmarker, och trivs bäst när han får ströva fritt med
kameran i skogslandet. Han har gett ut boken ”Skogsminnen” 2012 och deltar också
i internationella tävlingar och tog en ”Highly commended” i Wildlife photographer of
the Year 2012. Missa inte Pers ödesmättade och vackra naturbilder!
Hemsida: http://skogsfotografen.se Blogg: http://perlissel.wordpress.com

Lill Johans gård:

Kämp Johan Larsson, tjärbrännare och smed, Äppelbo.
Bränner tjära på gammalt vis, gör egen lädersmorning och tjärsalva, allt enligt recept
från den egna gården i Äppelbo från 1870. Kolet som blir över från tjärbränningen
gör han svartkrut av. Ta en tur till södra delen av byn och se hur ett uråldrigt och
spännande hantverk går till! Produkterna finns också till försäljning!

Lill Johans loge:

Anders Ekmark, fotografi, Örebro, med rötterna i västra Värmland. Utställningen
”Sprida ljus” tar dig med på en fotografisk upptäcktsfärd. I ett långsiktigt projekt
”1973 bilder” som påbörjades den 10 mars 2010 utforskar Anders hur det är att
måla med ljus och vem han är som fotograf. Utställningen innehåller 1071 bilder och
ett tjog av dessa beskrivs mer ingående hur och varför de blev till. Välkommen in på
Lill- Johans vackra loge i södra Avradsberg för en spännande fotoutställning!

Musik i Avradsberg:

AURA, Består av Petra Kvännå, Eva Mandelqvist, Anki Källström och Maria
Fernqvist som sjunger allt från Ted Gärdestad till Cold Play. Acapella och piano.
Fredagen 27 juli kl.13.00 på Skräddargården!
Lördag k. 12.00
Källmanos, Falun. Spelar rytmisk musik med rötter i soulen. Blandning av latin,
afropop, klezmer, folkmusik. Egna och andras låtar. Lyssa-dansa-njut!

Mat i Avradsberg:

Poor man BBQ. Smoked Pulled Pork serverad på Tiomilaskogsvis. En äkta South
Carolina bbq som möter de svenska smakerna. Karré rökt i tunna under minst tio
timmar, serverad i hembakat tunnbröd med coleslaw och BBQ-sås. Dricka och kaffe.
Välkomna till bords önskar Ola Rosén, Malung!
Öppettider: 10-18 torsdag, fredag. lördag 10-17
Kontaktperson: Håkan Olsén 070 655 97 41
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Rihimäki e Pers loge
Lejsm
14

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, smycken m.m. finner fina saker
med hög kvalitet. Dessutom lite information och lustigheter.
Handtryckta textilier, handgjort papper och keramik. Ingegerd Bolmelin, Älvdalen.
Papper gjort av allt möjligt även älglort. Kom får du veta!
Vackra Silversmycken av Caroline Bolmelin, Älvdalen.
Kassar, väskor, necessärer, barn –och babysaker i quiltning/lappteknik hittar du hos
Marina & Erika, Orsa och Karlstad. Varje sak är unik. Inspiration från quiltmässor i
olika länder.
Akvarellmålningar. Bärbel Renken från Bad Zwischwenahn i norra Tyskland visar sina
upplevelser av svensk natur från alla somrar i Fryksdalen.
Trä- och betongarbeten. Kanske något för trädgården? Inger Håkansson, Buda i
Ekshärad.
Anna Brita Alfredsson, Malung. Stickade mössor, strumpor, kuddar, träprydnader.
Här finns allt för en frusen person.
Strandberg Art, Hagfors Christina Haffling och Thomas Strandberg:
olika sorters konstarter. Roliga, fantasifulla, vackra tavlor samt kort.
Bokbord. Ta med dina utlästa böcker- barnböcker, romaner, kokböcker- och byt till
”nya” eller köp för en liten slant.
Krångligt att vara bilägare? Bilägarnas intresseorganisation Motormännens
Riksförbund finns på plats och presenteras av en glad och humoristisk jössehäring.
Dalabygden . Du som vill läsa om vad som händer uti bygden har chans att stifta
bekantskap med denna tidning.
Tipspromenad. Testa dina kunskaper om platsen du befinner dig på.
Vi ger gärna information om spelmannen Lejsme Per och den plats du
befinner dig på.
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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Rihimäki

Lejsme Pers stuga
Torsdag 26 juli, klockan 18.00
Malungs spelmanslags firar 70 år
Kl. 18.00 Jubileumsprogram, utomhusscenen. Vid regn på logen.
Kl. 19.00-21.00 Malungs spelmanslag spelar till dans. Logen.
Servering.
I sommar är det 70 år sedan Malungs spelmanslag bildades.
Det skedde när Malung i midsommartid 1948 på Gammelgården
ordnade vad som då kallades Sveriges största spelmansstämma.
Det var packat av folk och ett par hundra spelmän på Hundholen där
hembygdsgården ligger. En av spelmännen var Lejsme Herman Strömberg (18821967), sonson till Lejsme Per Larsson och den siste bofaste på Rihimäki.
Herman Strömberg fick stor betydelse för det nybildade Malungslaget. Så när
spelmanslaget nu 70-årsjubilerar är det förstås givet att en del av den musik som
Herman förmedlat ska spelas i jubileumsprogrammet och till dans på logen.
Vid stämman i Malung 1948 erövrade Hermans Strömberg Zorns spelmansmärke i
silver och därmed titeln riksspelman.
Kontaktperson: Hans Bohm 070 720 23 48
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Gropberg

Emma Westberg Visar upp och säljer sitt konsthantverk hästskosmide
i gamla stallet. Hon tillverkar helt nya saker utav järnskrot. Ett
återbruk miljövänliga och unika inredningsdetaljer. Gamla hästskor
blir till ljusstakar, vedställ, grytunderlägg och vinställ med mera.
Titta gärna in på loppis i gamla vagnslidret.
Evaldssons säljer hemrökt fläsk på gården som har rökts i den gamla
bastun på Gropberg.
Daniel Evaldsson ställer ut och säljer handgjorda hantverk i äkta läder.
Han började sin hobby sommaren 2016 och har sedan dessa utvecklat sitt
skapande med ett brett utbud. Här kommer du att kunna se hantverk som
tex nyckelringar, glasunderlägg, plånböcker, bälten, hundhalsband,
handväskor, knivrullar och förkläden. De vill säga så kommer det vara
lite nytt för er som hälsade på han ifjol.”
Kontaktperson: Daniel Evaldsson tel. 073 0471275
16

Lillås

Loge 1.Härjedalens Fjällfäll. Karin Back visar och säljer fjälltäcken med tryck eller
vävd baksida av lammskinn. Tillverkar fällar,mattor, kuddar, vantar, barntofflor, boor.
Säljer giftfria lammskinnav allamgera.
Loge 2. där finns Kerstin Falk visar och säljer konst i varierande slag.
Loge 3 Pia Kortell Bergmark visar och säljer konst under tema LEVANDE LIV.
I ladugården. Visar och säljer Tordis Stejde konst i olja och akryl.
Målarkristina finns också där målar på glas och säljer.
Ute på gården bakar Marit stenkakor bröd och säljer rökt fläsk, rökt röding,kaffeost
belgiska våfflor med sylt och grädde.
Bågskytte
Underhållning fredag kl. 15.00
Servering av nävgröt med fläsk och lingonsylt, alt potatissallad och tjälknöl.
kaffe o kaka.
Öppet 10.00-18.00 utom lördag stänger vi kl. 17.00
Kontaktperson: Inger Bergströml 070 563 03 71
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Skyttepaviljongen

Näsberg

Bert Nykvist, Gunnerud. Träslöjd. Trådslöjd/Luffarslöjd.
Sonja Källström, Ekshärad. Porslin och glasmålning.
Birgitta Larsson, Ekshärad. Stickade jordgubbs o blåbärsmössor, sockar o kuddar.
Christina Enfjäll,Lima. Batiktavlor med inspiration från naturen. Smycken i älgben,
ljungrot, laxben.
Birgitta Helje, Malung. Kläder i lin o ull. Hattar, mössor, smycken, kuddar.
Margareta Henriksson, Malung. Hembakat bröd, knäckebröd.
Sensys Bygdeveveri, Sunne. Väggbonader i damast, linnemattor mm, betongkrukor.
Jonas Helmersson fotograf från Öje. Utställning med foto ur boken
Kryptogamguiden som tar dig med på en resa där du får upptäcka det lilla i naturen
som kan vara lätt att missa för den som inte letar.
Damerna på Storholen, Lima. Ost, marmelad, glass. Olika hantverk.
Anne Marie o Tommy Evaldsson, Malung. Kolbullar.
Smeden på Heden, Mattias Helje, Lima. Finns på plats med städ o ässja.
Bruksföremål i järn.
Som vanligt är serveringen öppen i regi av Östra Näsbergets Finnbygdsförening
Vi har kaffe, dricka, smörgåsar, fikabröd o våfflor.
LÖRDAG kl 13.00
Underhållning av Lars Henrik Larsons trio, Lars Henrik Larsson på dragspel/
kontrabas Lars Erik Larsson, gitarr
Håkan Hjerdt nyckelharpa/kontrabas
Öppettider torsdag 10.00-18.00 fredag 10.00-18.00,
lördag 10.00-17.00.
Kontaktperson: Inger Fjelldal 070 654 68 62

Tiomilahästen finns att köpa/
beställa på följande platser
Tomtebo Andersviksberg
Kvantåsen
Fattigskogens Vildmarksby
Tyngsjö Prästgård
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Missionshuset

isskogsåsen

KaBi Skinn & Lin. Kläder, hattar, väskor, kuddar och smycken. www.kabi.se
Stina. Quiltning, täcken, väskor, nessesärer, mm. Vättar i Waldorfteknik,
tovade tavlor, tofflor i fårskinn mm. www.gropstina.se
Gun Porsklev. Akvareller, vävda ranor o annan smått o gott.
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
Kontaktperson: Grop Stina Evaldsson. Tel 070-6795926. Epost:gropstina@gmail.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, Gustaf Schrödersällskapet: Gamla o nya böcker till försäljning

Milan & Smedjan

Ulf Forsed, Mikael Isak o Täpp Lotta: Kolmila och försäljning av grillkol.
Mikael Isak: Tjärbränning och försäljning av tjära.
Jan Bergman: Smide, handgjorda knivar, trähantverk mm.
Lennart Norén: Arbetar i smedjan och har smide till försäljning.
Thomas Emilsson: Fotoutställning i ladan.
Täpp Lotta o Täpp Ida: Bakar barkbröd, mjukt och hårt tunnbröd till försäljning.
Försäljning av linneprodukter med Skinnarmästermotiv.
Britta Nilsson: Visar linberedning mm, Lindockor till försäljning
Kontaktperson: Ulf Forsed. 070-6060234, forsed.ulf@live.se
Öppettider: onsdag 15.00-19.00, torsdag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00
Servering av kolbullar i tältet

Årets mila tänds onsdagen den 25 juli Kl.10.00
Milkväll från Kl.18.00 med musik från Dalarna o Värmland
Johan Henriksson med vänner från Dalarna inleder, o därefter tar

Värmlänningarna över

19.00 DALENSKAPARNA

Fem ”Passionärer” som njuter av att bjuda på sej själva för att roa
andra och skapa en stunds meningsfull avkoppling i tillvaron
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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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GUIDAD TUR med Berit till Sorsanberg.
Fredagen den 27 juli 2018 klockan 15 går vi upp till Torpet i Sorsansberg.
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.

GUIDADE TURER med Berit från Milsjöheden
18:1
se kartan Vid Stugbyn där vägen som går till Svedberg och Korpfjäll, till
Mötesplats:
Sorsansberg
vänster om man kommer från Tyngsjö. Vi åker i kolonn till östra sidan om
Torsdag den 27 juli 2017 klockan 15, gå till Sorsansberg, Torpet
Grundrämmen,
passerar
Grundrämmens
stugafinns
i norra
av också
sjön.en skylt
Torpet
övergavs 1910
men husgrunden
och vattenkällan
kvar.änden
Det finns
Följer
skogsbilvägen
tilloch
Vändplanen,
är c:a
två kilometer.
med
födelseår
för alla barnen
föräldrarna i det
den sista
familjen
som bodde där.
Mötesplats: Turen börjar vid skogs-bil-vägens vändplats på östra sidan om Grundrämmen.
Ta
in vid Stugbyn
ochgåpassera
i norra
änden av sjön.
Därifrån
skall vi
upp iGrundrämmens
Sorsansberg,stuga
en rask
promenad
somFölj
tarskogsbilvägen
c:a 30
på östra sidan om sjön till Vändplanen, det är c:a två kilometer.

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.
Därifrån skall vi gå upp i Sorsansberg, en rask promenad tar 30 minuter men om vi beräknar
Under
kommer
funderingar
på och
hurkläder
det var
leva Ta
en
timmepromenaden
så kan vi vila och
gå saktasannolikt
uppför. Man
behöver stövlar
efteratt
vädret.
här för
hundra Funderingarna
år sedan? kommer snart att bli inställda på, hur var det att
med
egetmer
kaffeän
i ryggsäck.
leva här för mer än hundra år sedan?

!
Vid denna skylt finns en GEOCACHE som är en gömd låda med koordinater och följer
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://
reglerna för Geocache. Till Tyngsjös ”gömmor” gäller följande adress:
www.geocaching.com/play/search/@60.29307,13.86665?origin=tyngsjö&g=-1

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
Fotograf Håkan Olsén
skogsarbetare.
Mötesplats : Milsjöheden vid punkt 4 som är pensionsinformation. Vi åker bil, 11
kilometer mot Liljendal och tar upp en skogsbilväg till Hackradsberg. C:a tre kilometer upp i
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Milkväll på Lisskogsåsen
Onsdag 25 juli, Kl. 18.00

Årets mila tänds onsdag 25 juli kl. 10.00
Milkväll från Kl.18.00 med musik från Dalarna o Värmland
ca 19.00 DALENSKAPARNA
Servering av kaffe, kolbullar
Som glädjespridare är vi i DalenSkaparna
nästan lika bra som ett kosläpp!
Att vi själva har väldigt roligt på scen är en
sak, men ännu viktigare är vad vår publik
tycker: ”Härlig musik!”… ”Mycket humor
och stöllit allvar!”… ”Medryckande!”…
”Det kan bli vad som helst!”… ”Vilken
underbar spelglädje!”
DalenSkaparna består av 5 ”passionärer”, Bengt,
Gunnar, Håkan, Leif och Christina, som njuter av
att bjuda på sej själva och för att roa oss andra och
skapa en stunds meningsfull avkoppling i tillvaron.
Om ni vill avnjuta en stunda levande sång och
musik serverad på stöllit allvar så är DalenSkaparna ett gott alternativ!
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Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka
Den 28 juli kl. 19.00

Musik i jazz och folkton till minne av basist Jan Bergman.

Liten presentation av de medverkande i konserten den 28 juli i Tyngsjö kyrka.
Greta Olsson. ”Jazz-Greta” från Hagfors. Sångerska som slog igenom i 60-årsåldern. Kusin med
Monica Zetterlund och med en röst som fängslat många under de senaste decennierna. Vi kunde
följa hennes karriär i TV-filmen ”Jazz-Greta” som sändes i SVT förra året.
Jan Allan. Internationellt erkänd trumpetare som spelat med de flesta av jazzen storheter, både i
Sverige och utomlands. En begåvad musiker som lite ”vid sidan om” doktorerade i partikelfysik
vid Stockholms Universitet på 70-talet.
Lars Olofsson, trombonist och pianist som också spelat med eliten av jazzmusiker i Sverige och
internationellt. Skrev musiken till ”Lång-Kristoffers Förbannelse” som spelades i Motjärnshyttan/
Filipstad under 10 år och i vars orkester Jan Bergman medverkade under de sista 4 åren.
Björn Stenros, gitarrist som kommer från Stockholm med ett förflutet som musiker med t ex Putte
Wickman . Har arbetat i teatersammanhang med bl a ”Jösses Flickor”. Numera Munkforsbo och
spelar regelbundet med Greta Olssons komptrio i vilken också Jan Bergman ingick.
Mårten Korkman, spelar kontrabas och har spelat mycket folkmusik och jazz i grupper ur den
svenska jazzeliten, t ex Bernt Rosengren och Monica Dominique.

Entrè 100: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
Vildmarksbyn, Avradsberg, stugor o camping tel 0281-41052
Camping vid Tyngsjö Stugby, tel 0281-40010i
Camping Uvanå vid Järnbåtsudden
Camping Adventure-Center, Tyngsjö tel. 0281-40022
Badplatser finns I Tyngsjö, Uvanå, Avradsberg o Brunnberg.
Barktorp Gård & Lantbruk www.facebook.com/barktorp
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
Adventur-Center, Tyngsjö, äventyr, kanoting www.adventure-centertyngsjo.com
Dutch Mountain, restaurng med holländska rätter. www.dutchmontain.se

Musik under kulturdagarna

Lisskogsåsen
Torsdag 25 juli kl. 18.00. Kl.19.00 Dalenskaparna
Östra Näsberget.
Lördag 28 juli kl. 13.00, Lars Henrik Larsons trio.
Tyngsjö kyrka fredag 27 juli kl. 19.00. Intåg i sommarhagen.
Per Bäcker saxofon, Hans Delander piano. En blandning av argentinsk tango ,svensk folkton,
jazz, italienska filmteman och original kompositioner med en blå jazzton ger framträdandet
en helt egen karaktär.
Tyngsjö kyrka lördag 28 juli kl. 19.00. Avslutningskonsert. (se sid 29 i broschyren)
Rihimäki torsdag 26 juli kl. 18.00
LejsePers stuga, Malungs spelmanslag, jubileumsprogram.
Kl. 19.00 – 21.00 Malung spelmanslag spelar till dans på logen.
Fattigskogens Vildmarksby
Maria Ähdel & Joel Hermansson
Torsdag 14.00-14.45, 15.30-16.15, fredag 12.30-13.15, 14.15-15.00
Trubadurafton, lördag 28 juli kl. 22.00.
Skräddargården i Avradsberg.
Fredag 27 juli kl. 13.00. AURA består av Petra Kvännå, Eva Mandelqvist,
Anki Källström och Maria Fernqvist som sjunger allt från Ted Gärdestad till
Cold Play. Acapella och piano
Lördag kl. 12.00 Källmanos, Falun. Spelar rytmisk dansmusik med rötterna
i soulen. Blandning av latin, klezmer, folkmusik.
Norra Kvantåsen
Fredag 27 juli kl. 15.00. AURA består av Petra Kvännå, Eva Mandelqvist, Anki Källström och
Maria Fernqvist som sjunger allt från Ted Gärdestad till Cold Play. Acapella och piano.
Lördag kl. 14.00, Källmanos, Falun. Spelar rytmisk dansmusik med rötterna i soulen.
Blandning av latin, klezmer, folkmusik.
Uvanå
Torsdag 26 juli kl. 12.00 sjunger och spelar Stefan och Pernilla Möllberg.
Lillås
Fredag kl. 15.00 Underhållning
Tyngsjö Prästgården
Lördag 28 kl. 12.00 Malungs Dragspelsklubb.
Övre Abborrberg.
Dagligen kl. 12.00, underhållning med sång och gitarrspel av trubadur som spelar allt från
blues till Lasse Stefanz.
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Behöver du hjälp med
bokslut, årsredovisning
• bokföring,
rådgivning
• deklaration,
• revision
Kontakta oss på tel: 0280-441 50
www.ey.com/se

LOGOTYP STORA STORLEKAR

Annicas Taxi

Tel. 0280-134 72 • 070-548 72 36

öje
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Hälleforsekan, första pris i Tiomila skogens lotteri.

