25–27 juli 2019

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!
Visste ni att Kultur i Tiomilaskogen blivit en folklig smältdegel av
oanade mått? Ett kollage av märkvärdigheter man inte hittar någon
annanstans? Att det är ett event, en plats som både piggar upp och
lugnar ner, att här blir man både sprallig i tanken och lätt i steget,
och att det är här, och endast här, som gravitationen upphör under
gummistövlarna! Bara en sån sak!
Så har det i varje fall sagts, om man nu får tro på några av de tusentals nöjda människor som varje år strömmar till Tiomilaskogen.
Vi tror på Er kära besökare, ni är oljan i maskineriet och navet i arrangemanget, och därför gillar vi Er alla; lantisar, storstadsbor, sydlänningar, norrlänningar, utlänningar… och ja, vi gillar norrmän också!
Det är tack vare Er som vi återigen kan välkomna till ett nytt
kollage av märkvärdigheter i Tiomilaskogen 2019 – det nittonde året
på raken!
Ann-Britt Gustafson
Ordförande; Tiomilaskogens kultur och kuriosasällskap
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Vänligen inga andra djur än våra egna vid Tomtebo

Sagostig: Vandra i sagornas värld (inte bara för barn!). Kanske sista chansen att uppleva
Astas sagostig. Dockor och djur är omsorgsfullt gjorda av gårdens folk, låt fantasin flöda
och träffa tomtar och troll, prinsessor och häxor, allt i en sagolik blandning.
I Tomtebo: För första gången visas allt från dockmaterial till prisbelönta tävlingsdockor, allt
handgjort av Asta. En del dockor och material är till salu.
Stort loppis: på båda sidor av vägen.
Öppettider: torsdsg-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Rosita Elovsson 073-0370924
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Bystugan.

Torsdag - Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lördag kl. 10.00 - 17.00
Trätäljarna: Sture Matsson, trätäljare från Malung. Visar medicinskåp
med älgen Hälge, samt en del träfigurer och reliefer.
Conny Lindh, rutinerad trähantverkare från Vägsjöfors, debuterar nu på Kultur i
Tiomilaskogen. Conny visar barnmöbler, dokumentportföljer och damväskor i trä, bar och
nyckelskåp, ”miniatyrdass”, modellbyggen av gamla lastbilar och motorcyklar. Men också
många andra vackra alster. Conny är med Torsdag och Fredag
Gunnar Strand Malung trätäljare och fantasisk knivmakare.
Jarl Christoffersson Malung trätäljare, Skinnsömmare. Berghästen, väskor, Förkläden i
skinn mm.
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. Även kuddar, väskor mm med tryck
av egna tavlor.
Margot Styffe Malung. Mattor, stickat mm.
Olle Christoffersson, från Andersviksberg, boende i Uppsala. Olle började i tonåren en
konstnärsutbildning genom studier vid 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
akvarelltekniken tagit allt mer plats. Här visar och säljer han akvareller.
Ingrid Christoffersson Malung. Tovat och stickat, skrubbar.
Servering: Kaffe, The, dricka, hembakat bröd.
Kontaktperson: Ingrid Christoffersson 070-557 4189
Musik vid Bystugan. Fredag kl. 15.00 underhåller Solveig och Leif Lindstrand Malung, med
sång och musik.
Öppettider: torsdag - fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00
Kontakrpnerson: Rosita Elovsson 073 0370924
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Infart mellan Andersviksberg och Tyngsjöberg.
Stanna till vid den gamla finnmarsgården 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-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00.
Kontaktpersoner:
Sören Bergqvist 070-3587578, EvaBritt Karlsson 070-7325026
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Loppis på Gästis (drygt 2 km norrut från Korsvägen)
Här hittar ni bl.a. glas och porslin, kläder och skor, textil, leksaker, spel, tidningar och
böcker.
Välkomna hälsar Gunilla, Margareta, Noah och Lou.
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Margareta Kull

Boken säljes under
kulturdagarna
på bl.a. följande platser
Norra Kvantåsen,
Prästgården Tyngsjö
Östra Näsberg.
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Tyngsjö

Prästgården- sockenstugan

Marianne Lisra, Malung: Lapptäcken, handvävda mattor – även breda, väskor, dukar,
kuddar, hembakat knäckebröd och hällabröd.
Aina Andersson, Malung: Textilier ,halsband, armband i skinn, tenn och pärlor,
träsaker.
Annmarie Larsson, Nybofjäll: Säljer trikåmössor för barn och vuxna.
Folke Snees, Mora: Täljer trähästar.
Lena Larsson ,Hagfors: Keramik.
Stefan Kull, Stockholm: Svarvar trä och visar sina alster inne.
Torsten o Karl-Erik, Tyngsjö: Säljer den populära ljugarbänken. Tar även upp
beställningar.
Anki Andersson, Storbäck: Tovat, virkat, stickat.
Elisabeth Carlsson, Järvsta: Återbrukar gamla jeans och syr förkläden, väskor,
necessärer, kuddar och hundbäddar. (torsdag – fredag)
3:2

Prästgården Ladan

Ta en nostalgitripp in till Yvonne och Jonna från Malung.
Här finner du både antikt och kuriosa. Du kan även fynda bland Titas Pickel o smides
egendesignade hantverk.
Åke Svensson, Gagnef: Smide.
Maria Lagerman Alster, Ramsberg: En salig blandning av dukar, ”lövring”,
trädfakta, skärbrädor av 16 träslag linnefrotte och lakan. Säljer och värderar gamla
psalmböcker.
Lillängshamnens fiskrökeri: Varmrökt fisk, egna såser och röror.
Paradiset Elisabeth Jonsson, Matfors: Marmelad-sylt-must, moserande dryck,
keramik.
Elka Lussua, Borlänge: Hantverk, pelargoner och andra växter.

Prästgården

Lasse Kaipiainen, Lesjöfors: Säljer trädgårdspynt, tomtar och troll.
Filmen En Spelmans jordafärd visas kl. 14.00 under kulturdagarna.
Malungs dragspelsklubb spelar och underhåller utanför Prästgården på
lördag kl. 12.00.
Servering: Kaffe med hembakat bröd, varm korv, våfflor.
Kontaktperson: Karl-Erik Sakofall tel. 070-5251039
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Utställare Tyngsjö Bygdegård 2019
Alfredsson Ingegerd, Örebro
Andersson Anna-Lena, Mora
Harjukoski Laila, Guldsmedshyttan
Horst Hanke, Äppelbo
Lennartsson Anita, Malung
Lindqvist Annika , Örebro
Magnusson Åsa, Kil
Målar Kristina, Malung
Nilsson Jan, Borlänge
Nord Yvonne, Mockfjärd
Nyström Gudrun, Borlänge
Sellfors Brtt-Marie, Borlänge
Sillén Gunilla, Borlänge
Snees Folke, Mora
Sterner Ann, Borlänge
Sörhammar Karin, Borlänge
Wiklund Åke, Svärdsjö
Lillängens gårdsmejeri, Sunne
Andersson Lennie, Mora

egentillverkade kläder, smycken
mattor, tenntrådsarmband, hästar m.m
mattor, stickat o virkat
silversmed, smycken o smyckedetaljer
mål. Postlådor, egendesign dalahästar skinn
pärlor, smycken, smycketillbehör
betong o trådarbete för hem o trädgård,
myror
handmålat porslin o glas
knivar o träslöjd
div hantverk, tovade mössor o hattar
rost o betong
mål. Träalster, kort, tavlor, mjukslöjd m.m
stickat, virkat, barnkläder
egentillverkade trähästar
lappteknik
aquagrafier, foton, trådarbeten, smycken
gubbstolar, bord, vitrinskåp
getost, messmör, fjällko-ost
servering med bl.a hamburgare, korv, våfflor,
revbensspjäll, kaffe o hembakat bröd, dryck

Johan Henriksson och Ola Rosén serverar smoked Pulled Pork på Tiomilaskogsvis.
En äkta South Carolina BBQ som möter de svenska smakerna.
Karrè rökt i tunna under minst 10 tim, strimlad som Pulled Pork och serverad i
hembakat tunnbröd med coleslaw och BBQ sås.
se mer information på vår hemsida www.tyngsjobygdegardskultursida.se
Servering av våfflor, varmkorv, revbensspjäll, nöt o laxhamburgare, korv, kaffe med
hembakat bröd. Läsk samt den smakrika Karrén i tunnbröd med BBQ sås.
Välkomna till bords.
Öppet torsdag-fredag 10-18 samt lördag 10-17
Kontaktperson: Ingalill Börjesson tel 070-6395666
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Välkommen till Kejsarberg!
Här hittar ni återbrukade glasflaskor och fönster som har förvandlats till både
konst- och bruks-föremål. Vi har även hantverk i alla dess former ibland annat läder,
keramik och målningar i akryl.
För den som är hungrig finns café med hembakat fikabröd, kolbullar samt våfflor med
sylt och grädde. Här finns det också hembakat matbröd på bla. helkorn och annat
smått och gott som till exempel sylt, marmelad och godis.
Öppet: Torsdag - Fredag 10.00 - 18.00, Lördag 10.00 -16.00
Kontaktperson: Barbro Johansson 070- 508 76 24, 072-565 35 11

3:5

Tomudden hos Agneta
På loftet finns Erika Bellander med fraktal konst, sköna och meditativa kreationer
skapade i dator. Det blir fantasifulla mönster med inspiration från naturen,
civilisationen och rymden, som trycks på tavlor, kuddar och kläder m.m.
Erika är konstnär med anknytning till Waisgården i Nybofjäll.
Välkomna! 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, fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00.
Kontaktperson: Sven Lindman 070-6587806
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Tyngsjö Vildmark, kultur och natur!
Redan 1968 börjande Bror Johansson ach 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 kvalitets timmer på stugorna och en underbart plats lite högre över Tyngsjön, såg till
att Tyngsjö Stugbyn 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, försälning av
färsk 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
Kontaktpersoner: Rene Boogaard +46 070 286 4010 eller
Marry van Beek +46 070 286 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 även betong för hem och trädgård och bruksföremål och
prydnadssaker i tyg och trä.
Här finns också Christina Ludvigsson, Avradstjärn med ullprodukter och fårskinn.
Träffa Christinas får som också är här på gården.
Elisabeth visar en fotoutställning om Västerfall och en fotoutställning med
naturbilder och om vatten i olika former.
Öppet: Torsdag- Fredag 10-18 Lördag 10-17
Kontaktperson: Elisabeth Ludvigsson Lundman 073-0981524

3:8

Södra Västerfall
Hos Marianne Johansson finns div. hantverk mm.
Stort loppis.
Utställning av gamla jordbruksverktyg.
Barbara Bäck, tyg, skinn, trä mm.
Under fredagen blir det musikunderhållning av Jesper Karelius, kl. 15.00.
Öppettider: torsdag – fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00.
Kontaktperson: Mats Johansson tel. 070-3191648
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Milsjöheden
Milsjöheden hos Berit & Hasse

Den 25:e – 27: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.

VÄLKOMNA!

5

Nybofjäll

Torsdag den 25 juli 2019 klockan 15 åker vi till Nybofjäll på Guidad tur.
Mötesplats : Milsjöheden vid punkt 4.
Vi åker bil, 4 kilometer mot Sågen. Berit blir er guide och tar täten i karavanen.
Första stoppet är Skolan och förra året fick vi kolla på listan i garderoben, i vilken
ordning barnen skulle bära in ved. I Vaisgården fick vi ett avsnitt om Nybofjäll från
en historisk bok uppläst och vi tittade in i huset och såg dess märkvärdigheter.
Tunnbrödsbageriet är öppet för beskådan och på Berget huserar Åke som gärna
berättar om förr i tiden. Då återstår bara Storfall där dörren finns som var
förstasida på förra årets broschyr. Om vi åker bil eller promenerar, det ordnas efter
besökarnas önskan.
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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 och 15.00 med sång och
gitarrspel av Janne Ottosson som spelar allt från Blues till Lasse Stefanz. Förutom
kaffe, te och saft kan du smaka av vår matiga soppa med bröd, eller kanske bara en
varmkorv. Skulle du vara intresserad av loppis så föreslår vi ett besök i ladan och vårt
loppisbord.
Torsdag-Fredag-Lördag 11.00 - 17.00
Vid solsken sitter ni i skuggan under rönnen, björken, eken och lönnen på gården.
Är det regn flyttar musik och servering in i ladan.
Parkering utmed vägen. Dass.
Kontakt: Janne & Frida Ottosson 0704203200 eller 0705695174
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ustavsfors

Hembygdsgården

Servering alla dagar av motti och fläsk, kaffe/läsk med hembakat, smörgås, varmkorv.
Försäljning av tunnbröd.
Öppettider Torsdag – Lördag 11.00-17.00.
Kontaktperson: Olle Johansson, tfn 072-565 35 11/ 070-845 68 78.

Bygdegården.
Lilian Rådman, Sunnansjö Gustavahästen, byhästar, Ludvikas jubileumshäst 100 år,
målade träalster, stickat ,virkat och fikabröd.
Eva och Ore Olsèn, Kopparberg Smycken.
Christina och Olov Bäck, Äppelbo Stickat, smide
Kennet Andersson, Gustavsfors Flugbindning.
Försäljning av Gustavslax, holländsk ost, hantverk mm.
Loppis, cafè.
Underhållning varje dag kl 14.00.
Öppettider: OBS! endast torsdag - fredag 10.00-17.00.
Välkomna önskar Gustavsfors Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Christina Josefsson 070 5296612

Tiomilahästen finns att köpa/
beställa på följande platser
Tomtebo Andersviksberg
Kvantåsen
Fattigskogens Vildmarksby
Tyngsjö Prästgård
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Uvanå
8

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.

Wolfgang Brandenburg. Tillverkar genomtänkta leksaker och den originella Uvanåhästen.
Salong Harmoni, Munkfors Susanne Jormesäter, ekologisk hudvårdsterapeut, säljer
huvvårdsprodukter från Maria Åkerberg.www.harmonimunkfors.se
Kjell Jormesäter, Munkfors, handgjorda möbler i trä för inom och utomhusbruk. Lagret
är påfyllt med fjolårets 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, fiskeflugor, div hantverk som
vävda mattor och dukar, paradhanddukar, virkade grytlappar och garn.
Swedish Forrest Honey, Gustavsfors ekologisk honung utan tillsatser med många olika
smaker och användningsområden mm. www.swedish-forest.com
Lars-Gunnar Hedlund, Hagfors tillverkar och säljer trähantverk, vädergubbar, träpussel
och svarvat samt älgar av älghorn.
Birgitta Johansson, Hagfors broderade dukar/kuddar, sydda förkläden för barn och
vuxna, olika alster av linne samt stickat och virkat.
Uvanå Skogs AB, dundrar på och klyver övergrova stammar med en 28-tons grävmaskin. Visning varje dag mellan 13.00-14.00.
Fler utställare och ev. ändringar kan förekomma efter broschyrens tryckning.
Underhållning: Uvanåbördiga Linda Hollsten spelar allt från visor till schlager.
Fredag och lördag mellan 13.00-14.00.
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.
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00.
Välkomna önskar Team Uvanå.
Kontaktperson: Katarina 0730642084
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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
Öppettider: torsdag – lördag 10.00 - 18.00
Loppis bl. a frimärken, klassiskt på vinyl och stenkakor. Konst.
Kontaktperson: Hans Johansson, 070-571 0702
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Knivmakar’n Gunnar Slöjdare tillverkar bruksknivar, jaktknivar och smyckeknivar. Smider egna
blad s. k. damasksmide.
Rackarungens handgjorda hudvårdsserie är inspirerad av växtriket och den gamla empiriska
kunskapen om naturen. Produkterna är framtagna av mig Emma Kronberg, en nutida örtkännare och hudvårdsterapeut med inriktning på läkeväxter. Utöver tillverkning och försäljning
föreläser jag runt om i landet samt håller kurser och undervisar om naturens gröna apotek.
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.
My Björnsdotter Hansson, My Kind of Art. Välkommen att besöka min konstutställning på
Kvantåsen! Här visar jag mina naturtrogna akrylmålningar och akvareller, inspirerade av vår
nordiska natur och våra jakttraditioner med löshund. Ta även en titt på min keramik ”Mymuggen” (med matchande assiett) som står uppdukad inne på logen, en robust och stilren
mugg dekorerad med akvareller av våra nordiska djur. Motiven är handmålade av My och
fastmonterade av mamma 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.
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.
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 27 juli klockan 16:00. 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 av garn 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.
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I vävningen använder jag oftast lin vilket resulterar i kuddar, plädar och löpare. Nya produkter
till det dukade bordet stentvättade linnedukar och linneservetter. Jag ser alltid mycket
fram emot att återkomma till det underbara Kultur i Tiomilaskogen. Hoppas vi ses!
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. 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. Du kan också lämna dina egna t-shirtar så syr jag din egen personliga pläd. Ser fram
emot att möta er i tiomilaskogen.
Skyttesimulatorn är åter hos oss. Testa gärna
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. Kåsor, knivar och övrigt hantverk. O ett glatt humör.
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 fårskinn och ägg från kravgård, samt betongfigurer.
Ingela Blomberg, Hagfors. Försäljning av tovade vantar och annat smått och gott.
Britt-Marie Modig Larsson, Gustavsfors. Stickat.
Britt-Marie Modig Larsson på fredagen mellan klockan 15:00 – 17:00 har ni möjlighet att
ställa frågor om finnmarken och dess släkter.
Finns även lite gamla kort och urklipp att titta på.
Vi säljer även boken, Berättelser från Tiomilaskogen
Eventuellt tillkommer utställare efter tryckning av broschyren.
Musik på Norra Kvantåsen:
Fredag 26 juli klockan 15:00
Totte & the Southern Ramblers. Det blir en svängig konsert i countryrock och bluesanda.
Kom och lyssna, dansa och njut!
Lördag 28 juli klockan 14:00
Pojkarna från Värmland
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, te, 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. Acksjöåsen
2a Laxmossen
3. Tyngsjö
4. Milsjöheden
5. Nybofjäll
6. Övre Abborrberg
7. Gustavsfors
8. Uvanå
9. Avradstjärn
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

Nytt år, nya möjligheter ..Vad kan vara bättre än det ?
Frågorna finns där så klart! Liksom förväntningarna och förhoppningarna..
Vad händer i år ? Vad är nytt ? Hinner jag allt på en dag…?
Ted Gärdestad sjöng: Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar
faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för………..
Så kan det vara en helt vanlig dag i slutet på vecka 30 i Fattigskogens Vildmarksby.
Vem vill missa det ?
En, två eller varför inte alla dagar.. Spelar det egentligen någon roll ?
Det finns massor att se och att uppleva..
Ta med dig ett glatt humör och glimten i ögat.
På med solglasögonen och ställ kursen mot oss i Tiomilaskogen...
Ta del av allt som händer och upplev allt det vackra som den har att erbjuda.
Vi erbjuder paket och helhetslösningar för alla målgrupper.
Allt från jakt/fiske & äventyr till bröllop/högtider & festligheter.
Läger och företags evenemang. Helpension eller självhushåll, ensam eller i grupp.
Vi löser det mesta. vildmarksbyn.com 070-2494925.
Under kultur i Tiomilaskogen så är det full fart i köket.
Restaurangen erbjuder dagens lunch och middag.
Som vanligt flera rätter att välja på.
Smörgåsar, kaffe, gofika, glass och godis.
Hos oss kan ni betala med kort.
Välkomna till Restaurangen mitt i skogen !
Marita Johansson Hagfors. Hemsydda barnmössor, brödkorgar, barn- och vuxenförkläden,
paradhanddukar, kuddar och dukar.
Allan Bergs, Sundborn. Träkonst , hobbyallan.se 070-6330619
Nya Nilssons Ost AB Inga ”Mes”ostar. Varsågod ! 070-5261206 nilsonsost@live.se
Wermlands konfektyr. Vi säljer våra goda hemkokta karameller. 070-7222497.
kennethbertiljansson@hotmail.com
Jaktresan.com. Jakt och upplevelseresor till Ungern. jaktresan.com 070-2494925
Bagargården Filipstad. Hembakade piroger på lokala råvaror. Surdegsbröd 070-3397628
Ann-Charlotte Schuber Mora. Glas, keramik och målade tavlor.
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Birgit Davidsson Malung. Försäljning av saltsill i hink. Tunnbröd (Tôlla), vårrullar. Hemkokt
hjortronsylt. Hemslöjd, Malungsflock mm.
Gun Pettersson Fredriksberg. Målade stenar och trädgårdsdekorationer. Katter, ugglor, mm.
Granbergs tanterna. Sylt, saft, sirap, krukor och loppis.
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
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 Hagfors. Hemvävda trasmattor, sydda tygkassar, paradhanddukar,
kuddfodral tenntrådssmycken. 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
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.
Bjurström i 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….
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Kontakt: Fattigskogens Vildmarksby 070-2494925
Musik i Fattigskogen
Bertil Ferneborg & Joel Hermansson
Spelar Irländskt – Rags mm… På gitarr och fiol.
Torsdag 12.30-13.30, 14.15-15.15, 16.00-17.00

500 × 375 wallpapic.se

Urban Persson´s enmansorkester. Ekshärad.
Ett svängigt och folkligt program .
Lördag : 13-14 & 15-16 .
Lördag klockan 22.00.
Trubadurafton med # linus
Entré 150: -

SPELAR Lördag DEN 28:e November
PÅ:
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Slakthuset.

vradsberg

Sonja Valkeaoja, fotografi, Gustafs.
Uttrycksfullt konstfoto, strövtågsögonblick med kameran, fantasieggande detaljer.
Naturen bjuder på oanade och känslomässiga upplevelser i denna fotografs värld,
på ett sätt ni aldrig sett den innan. Dessa naturens läckerbitar finns att se i
utställningen: ”Frosen Moments”

Ödehuset.

Hans Olander, fotografi, Falun. Visar vitt och brett bilder från natur och kultur, kursbilder
och porträtt. Svartvitt och färg. Varje vägg har sitt eget tema, sin egen historia!

Skräddargården:

Jobs Sara Thiele och Märges Hans Thiele, figurskapare, trätäljare, konstnärer,
Borlänge.
”Med öppna sinnen, yxa, kniv och pensel föds Viskarna fram genom våra händer. Under
arbetets gång talar de om vilka de är, vilka färger de vill bära, och vilka historier de har
att berätta. Kom och se en Viskare födas!”
Korgmakare Säs Holger Andersson, Våmhus. ”In med kniven mellan sommaren och
vintern, mitt emellan årsringarna alltså. Vintersaven ska ligga längst ut – det blir
finast så!” Det kännetecknar en fullgod spånkorg från Våmhus – byn där korgmakeri
fått ett särskilt gott rykte. Nu finns en av Sveriges mest välrenommerade
korgmakare på plats i Avradsberg. Missa inte det fascinerande hantverket!
Träskomakarna från Oxberg, Maud Waters och Thomas Engström.
Önskas ett par moderiktiga träskor i skallerorm från Texas, i näver eller kanske
ett par i rockabillystil med spetsig tå? Knallgult lackläder eller filt för veganer?
Broderat eller kurbitsmålat? Vill du gå högt eller lågt, tyst eller klapprande?
På Skräddargårdens tun kommer det att finnas upphottade trädojjor för alla
identiteter. Tillverkning också!
Konstsmidesmästaren Therese Engdal, Kinnekulle
Prisbelönat konstsmide i stort och smått. Egen design och formgivning. Svedda
armar och stål i blick. Slägga, ässja och glödgat stål. Möt Nordens enda kvinnliga
mästarsmed

Skräddarlogen:

Encaustic Art & Psychic Art. Ett magiskt möte mellan två världar. Ann-Charlotte
Löfdahl målar porträtt och förmedlar ord från ”andra sidan”. Kanske dyker någon
anhörig upp med en hälsning till dig. Denna form av spirituell konst kallas Psychic Art.
Den andra formen kallas Encaustic Art, där Eva Mandelqvist gör vaxmålningar med
strykjärn och i år även på värmeplatta. Även denna konstform innehåller budskap
som du kan få med personlig målning. Strykjärnsmaterial finns att köpa på plats.
Prins Rolf Larsson, Malung. Skriver, ritar, täljer och målar bildande budskap.. En
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mångsysslare av sällan skådat slag. I år gästar han Avradsberg med sina förtrollande
alster. Missa inte Prinsen!
Bela Nemeth, smyckeskonstnär, Helsingborg. Gör smyckeskonst av stenar, mineral och
järnmalm. Även försäljning

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 den södra delen
av byn och se hur ett uråldrigt och spännande hantverk går till. Produkterna finns också till
försäljning.
Niklas Engman, Dala-Järna. Visar och säljer knivar.
Inga-Lill Morén Christiansen, konstnär, Dala-Järna. Målningar i akvarell, akryl, olja och målat
porslin.

Johan Ors Loge

Per-Åke Pollack, fotografi, Mora. En resa till Sydeuropas skönaste platser, allt
samlat under ett enda tak! Bilder som berör, inspirerar, aktualiserar… Vackra
så det bränns i ögonen. Genom åren har vi alltid tyckt att Avradsberg varit den
vackraste platsen på jorden. Vi hade fel! Vackra bilder på en vacker loge alltså!
Majvi M. Pollack, konstnär, Mora. Intresse för skapande har alltid funnits, men
uttrycket har varierat genom åren. Numera är det akvarell som gäller. Inspirationen
hämtas ofta från naturen där hon strävar efter att återskapa lugnet och magin
som kan uppstå. - Ibland är det skuggorna eller dimmorna, - det hemlighetsfulla, som
fångar intresset. Oavsett motiv blir det ofta penseldrag som inte avslöjar allt på en
gång. Betraktaren får gärna klura på vad som kan dölja sig i diset…
Kristina ”Pyttan” Krantz, keramiker, Stora Skedvi. Pyttans stengodskeramik: Det är varken
blommigt eller blankt, ej heller krusidulligt. Det är jordnära, det är naturens färger, det är det
enkla. Bruksföremål; skålar, fat, muggar och tallrikar men på ett nytt råare sätt. Tål att ses
i den gamla jordkällaren!

Petruslogen

Kea Jansen Keramiker.
Att bo och leva här mitt i skogen är underbart på många vis. Min inspiration bara fortsätter
att flöda och jag känner verkligen att jag växer och utvecklas som konstnär här i Avradsberg.
Workshopen och mina lektioner har också börjat att fungera riktigt bra.
Det är oerhört roligt att så många människor är så entusiastiska när det gäller keramik.
Du är alltid välkommen till mina workshops/lektioner eller för ett besök i min Atelje.
Ring gärna innan, 076 8235921 Facebook: Kea Atelje

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. Titta gärna
in i smedjan.

Forts sid 22
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Med tanke på förra året och det faktum att utställningen inte är lika givande utan
eld finns reservation för att det i händelse av eldningsförbud ställs in.
Vi har det stora nöjet att presentera:
Totte & the Southern Ramblers. Det blir en svängig konsert i country,
rock och bluesanda. Kom och lyssna, dansa och njut!
Plats: Skräddargården, fredag 26 juli 2019
Tid: 13.00
Tomas ”Totte” Hansson, gitarr, sång, Anders Westerlund, gitarr, sång, munspel
Anders Gunnarsson, trummor, Lars Westerlund, bas, sång
Bandet spelar även på Norra Kvantåsen kl. 15.00 samma dag!
Två män och en bas
Rock, blues och visor, och ett inslag av det mesta.
Egen komponerad musik av Lars Johansson och Erik Belin.
Plats: Skräddargården, fredag 26 juli 2019
Tid: 15.00
Öppettider: torsdag - fredag 10.00-18.00, lördag 10.00 -17.00
Kontaktperson: Håkan Olsèn 070-6559741

SPELMANSSTÄMMA OCH LOGDANS.
GAMMALDAGS SPELMANSSTÄMMA I LEJSMEPERS ANDA
PÅ RIHIMÄKI.
Scenuppträdande av Malungs spelmanslag kl 18.00-19.00.
Från 19.00 tills orken tar slut tar vi oss en sväng om på LOGEN
Ännu mera Buskspel! Ta med ert instrument! Njut av stämningen och platsens magi.
Camilla och Margareta sköter om serveringen. Kaffe med hembakat. Korv med bröd.
Kontaktperson: Hans Bohm 070 7202348 (musik), Camilla Matsson 073
0426686 (serveringen)
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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 MARIAS KAKBUFFÉ med hembakat bröd på Café Riihimäki. Vid regn sitter du
framför brasan i den öppna spisen.
Du med intresse av heminredning, hantverk, 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.
Hembakat hårt tunnbröd, matbröd, småkakor.
Honung.
Målade kvastar, fat , brickor. Fågelholkar. Väskor av återvunnet material.
Tovade, stickade och virkade vantar, sockor, mössor m.m.
Hantverkarna på Långberget har tillverkat alla dessa nyttosaker.
Den unge lovande fotografen, Johannes Rosén, med rötter på Finnmarken, visar ett bildsvep
från några år på Rihiimäki.
Konstnären Annelie Morling Einermark, Råda målar tavlor i akvarell och akryl. Hon gör alster
i naturmaterial och visar sina Skogsänglar med personliga budskap.
ÄGG från frigående höns säljes.
Prydnader och bruksföremål i stengods av Anita Eriksson, Nås Finnmark.
Utställning av tavlor med naturalistiska och abstrakta motiv av Esbjörs Christina Warg,
Mockfjärd.
Buskspel under dagen och kvällen. Spelar du något instrument, så tag med det och
spela tillsammans med andra glada spelemän.
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 , Monica Houck 070 5624752, Maria
Nordengren 076 1703919
23
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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 plånböcker, förkläden,
bälten, handväskor, hundhalsband, knivrullar nyckelringar, och glasunderlägg.”
Kontaktperson: Daniel Evaldsson tel. 073 0471275
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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 lammskinn av allamgera.
Loge 2. Samuel Nilsson Ekshärad visar konst av olika slag, kan ta emot beställningar.
Loge 3. Pia Kortell Bergmark visar och säljer konst i temat Änglar som ej syns-också.
I ladugården. Finns Nils Olov Nilsson Ekshärad, visar och säljer konst i olja och
akvarell.
Katarina Törnkvist Småland visar och säljer silversmycken gjorda av gamla bestick.
Moelven kommer att finnas på plats och informera om sin verksamhet.
Ute på gården bakar Marit stenkakor bröd och Bengt säljer rökt röding, rökt fläsk
och kaffeost.
Bågskytte
Servering hela dagen av nävgröt med fläsk och lingonsylt, alt potatissallad och
tjälknöl. Kaffe och kaka.
Underhållning med sång och historier med Stina, Aina och Hanna.
Öppet 10.00-18.00 utom lördag stänger vi kl 17.00.
Kontaktperson: Inger Bergström 0705630371
24
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Skyttepaviljongen

Näsberg

Bert Nykvist, Gunnerud. Trä - Horn – Trådslöjd.
Sonja Källström, Ekshärad. Porslin och glasmålning.
Birgitta Larsson, Ekshärad. Stickade jordgubbs o blåbärsmössor, sockar och
kuddar.
Christina Enfjäll, Lima. Batiktavlor med inspirationfrån naturen. Smycken i älgben,
ljungro, laxben.
Birgitta Helje, Malung. Kläder i lin och ull. Hattar, mössor, smycken, kuddar.
Sensys Bygdeväveri, Sunne. Väggbonader i damast, linnemattor mm
Damerna på Storholen, Lima. Ost, marmelad, glass. Olika hantverk.
Margaretha Henriksson, Ytter Malung. Hembakat bröd.
Margaretha står och bakar endast torsdag o fredag.
Som vanligt är serveringen öppen i regi av Östra Näsbergets Finnbygdsförening.
Vi har kaffe, dricka, smörgåsar, fikabröd o våfflor.
Fredag kl 13.00 Underhållning av Lars Henrik Larssons trio.
Lars Henrik Larsson dragspel/kontrabas. Lars Erik Larsson gitarr.
Håkan Hjärt nyckelharpa/kontrabas
Öppetider: Tors-Fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Inger Fjelldal 070 654 68 62
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Missionshuset

isskogsåsen

Grop Stina. Väskor, nessesärer, Vättar i Waldorfteknik, tovade tavlor, tofflor mm i fårskinn.
www.gropstina.se
Ka-Bi Skinn & Lin. Hattar, väskor, kuddar, smycken. www.kabi.se
Gun Porsklev. Akvareller.
Christina Johansson. Tavlor, figurer i nåltovning, tofflor i fårskinn.
Anne Marie Helmersson. Produkter i skinn, päls o textil. Återbruk av textil mm. Hemkokt
hjortronsylt
Eva Schenning. Egenhändigt gjorda smycken i tenntråd, glas och pärlor. www.parlemor.net
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

Christine Tomtlund, Björnhyttans herrgård: Konstnär med gedigen erfarenhet av att
porträttera djur. Ta tillfället i akt, och ta med din vän för att diskutera möjligheterna.
Med finns också magiska färgglada sagobilder liksom stilistiska illustrationer till poesi.
Litografier, konst och böcker finns att köpa. www.tomtlund.com.
Anna-Lena Eriksson: Handbokbindare, utbildad vid Leksands folkhögskola. Bok och
pappersutställning. Workshops för alla åldrar: Prova på enkel bokbindning kl 10-12, och
pappermarmorering kl 13-15. (denna workshop är utomhus och inställes vid otjänlig
väderlek)

Milan&Smedjan

Ulf Forsed, Mikael Isak, Henco o Täpp Lotta: Kolmila o försäljning av grillkol.
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.
Hans Lövgren: Visar hur man använder slagruta och pekare, möjlighet att prova på.
Slagrutor och pekare till försäljning.
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Lars Thunberg visar upp sina hästar. Passa på att ta en åktur med häst o ch vagn.
Jan Bergman: Smide, handgjorda knivar, trähantverk mm.
Lennart Norèn: Arbetar i smedjan och har smide till försäljning.
John-Henrik “Henco” Henriksson: Smide, vedkorgar o vindflöjlar till försäljning.
Mikael Isak: Tjärbränning och försäljning av tjära.
Johanna och Mari Henriksson: Försäljning av egen designade smycken, väskor,
kuddar mm i skinn eller med skinndetaljer.
Torsdag- Fredag
Carina Olsson, hemslöjdskonsulent Värmland: Visar och berättar om nya och gamla
näverarbeten. Kl. 10-13 och 15-17 kan du prova att tillverka ett näverfodral för knivar,
saxar mm. 070-331 13 64 carina.olsson@regionvarmland.se
Kontaktpersson: Ulf Forsed 070-6060234 forsed.ulf@live.se
Öppettider: onsdag 10.00-20.00, torsdag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.0017.00
Servering:
Otto Davidsson, Mari och Per Henriksson serverar:
Kolbullar, Misuklimp, Korv och fika. Även mjölk/glutenfria alternativ.
Årets mila tänds onsdagen den 24 Juli kl. 10.00
Milkväll kl.18.00
SUGAR JACK´S, som består av de tre Dalmasarna Leif, Johan och Ulf.
Spelar och sjunger allt från Visa till Rock, med sina egna tolkningar.
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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

Boken säljes under
kulturdagarna
på bl.a. följande platser
Norra Kvantåsen,
Prästgården Tyngsjö
Östra Näsberg.
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GUIDAD TUR med Berit till Sorsanberg.
Fredag den 26 juli 2019 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,
Mötesplats:
Sorsansberg
till vänster om man kommer från Tyngsjö. Vi åker i kolonn till östra sidan
Torsdag den 27 juli 2017 klockan 15, gå till Sorsansberg, Torpet
om Grundrämmen,
passerar
Grundrämmens
i norra
av sjön.
Torpet
övergavs 1910 men
husgrunden
och vattenkällanstuga
finns kvar.
Detänden
finns också
en skylt
Följer
skogsbilvägen
till
Vändplanen,
det
är
c:a
två
kilometer.
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
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
här
en
timmepromenaden
så kan vi vila och
gå saktasannolikt
uppför. Man
behöver stövlar
efteratt
vädret.
för mer
än hundra
år sedan?
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://
Vid denna skylt finns en GEOCACHE som är en gömd låda med koordinater och följer
www.geocaching.com/play/search/@60.29307,13.86665?origin=tyngsjö&g=-1

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
Fotograf Håkan Olsén
skogsarbetare.
28 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

Milkväll på Lisskogsåsen
Onsdag 24 juli, Kl. 18.00

Årets mila tänds onsdag
24 juli kl. 10.00
18.00 Milkväll med SUGAR JACK´S,
som tolkar allt från Visa till Rock
Servering av Kolbullar, Misuklimp,
Korv o Fika även mjölk och glutenfria alternativ serveras
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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 070-2494925
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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Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka
Den 27 juli kl. 19.00

Musik i jazz och folkton
Medverkande;
Monica Dominique, piano o sång
Greta Olsson, sång
Lasse Olofsson, trombone
PA Carlsson, trummor
Bas, Gitarr
Entrè 100:För mer info. 070-315 86 17. Välkomna!
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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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PRODUKTER

Art director: Birgitta Göransson. Karta/illustrationer: Nils Forsman. Tryck: Strålins

Hälleforsekan, första pris i Tiomila skogens lotteri.

