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Redaktionsruta
Sköna Majs evenemangstidning är gjord i formatet 
Halvberliner. Den är tryckt på Eskilstuna Kurirens tryckeri.
Upplagan är 13.000 exemplar.
Ulf Sandberg, redaktör 
o ansvarig utgivare
mail: info@skonamaj.se   mobil: 070 223 90 42  

ÅRETS 
FÖRÄNDRINGAR

Det blir sjunde året vi 
lokala aktörer i samar-
bete arrangerar natur och 
kulturevenemanget ”Sköna 
Maj”.
I år genomförs de absolut 
största förändringarna se-
dan vi startade år 2010.

* Vi utvidgar evenemanget 
till att gälla nästan hela 
månaden maj.
Datum är 1 - 29 maj. Vi 
börjar en söndag och av-
slutar en söndag.

* Vi utvidgar området att 
nu gälla - från Vätterstrand 
till Vänerkust.
Devisen blir:
”I Tiveden & De stora sjö-
arnas land”.

EN 
VARUDEKLARATION
Passar på att redovisa något 
av en varudeklaration för vårt 
arrangemang.
Vi utgör ju egentligen något 
så ”fint” som:

Sköna Maj är småskaligt 
gränsöverskridande 

lokalt utvecklingsarbete 
i 29 dagar i delar av 

fem kommuner i två län

HÄR ÄR 
FÖRHISTORIEN

Här är förhistorien
Så här började det 2009-2010:
Tankar och idéer om någon 
form av kulturevenemang och 
aktiviteter med sjön Unden 
eller bygderna däromkring i 
fokus hade funnits ett tag.

Under slutet av år 2009 
lanserade Högsåsen Narven 
föreningen tillsammans med 
Studiefrämjandet Norra Skara-
borg en konkret idé.
Tanken var ett brett natur och 
kulturevenemang i hela vår 
gränsbygd och hela Tiveden.
Det skulle inbegripa delar av 

Sköna  Maj ett puttrande 
lokalproducerat långkok

Kvistholmen Olshammar

Barnteater i Undenäs.

Så var det dags för natur o kulturevenemanget ”Sköna Maj”. I år 
med aktiviteter från Vätterstranden till Vänerkusten. 
På 84 olika platser/lokaler arrangerar lokala föreningar, entre-
prenörer och kommuner aktiviteter.  
Det erbjuds upplevelser - att skratta, att känna ”aha”, att fun-
dera - och att få ny kunskap.

VÄLKOMNA att njuta !
Ulf Sandberg, samordnare

Djur och barn alltid en underbar kombination.

Välkomna ut till årets 
”Sköna Maj” - den sjunde
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de fem kommunerna Asker-
sund, Gullspång, Karlsborg, 
Laxå och Töreboda.  
Olika nätverk kontaktades och 
grovskisserna presenterades.

14 januari 2010
Så torsdagen 14 januari 2010 
hölls det första samlade idé-
mötet på Hova konditori med 
inbjudna lokala aktörer.

GRUNDTANKAR
Vissa grunddrag skissades:
* Att evenemangets fullständi-
ga namn är ”Sköna maj - i vår 
Gränsbygd och vårt Tiveden”. 
* Att evenemanget skulle 
vara brett upplagt och bygga 
på bred lokal delaktighet via 
föreningar, organisationer, 
resurspersoner och entrepre-
nörer.
* Att evenemangets själ är 
någonstans att visa och ”rota 
runt” i någon slags gräns-
bygdsidentitet – vi längst ifrån 
centrum, vi i periferin, vi som 
gärna ”glöms bort”.

* Att evenemanget i princip 
skall vara självfinansierat, o 
där vi söker extra medel för 
att göra extra saker eller extra 
marknadsföring.
*Att alla och alla aktiviteter, 
små o stora, är lika viktiga !

HA ROLIGT SJÄLVA
Några målsättningar med 
Sköna Maj.
* Att ha roligt och skoj !
* Att bygga och knyta nya nät-
verk och samarbeten och lära 
känna nya människor.
* Att skapa möjligheter för de 
som vill att lära sig mer om 
bygden.
* Att skapa något som vi kan 
vara nöjda, belåtna och lite 
stolta över. 
* Att inte i första hand ”jaga” 
aktiviteter som kräver massor 
av besökare.

GENOMFÖRANDE
Aktiviteterna genomförs på 
olika sätt.

Musik och livekonserter - här tjejband på Rockfickan.Berättelseaftnar, föredrag och föreläsningar. Här fullsatt i Barrud.

Konstutställningar och kulturmiljöer i massor. Här  Häggeboda glas.

Föreningar tar hand om vissa 
aktiviteter från början till 
slut. 
En del aktiviteter görs i sam-
arbete mellan flera partner.
Vissa aktiviteter görs helt och 
hållet av entreprenörer.

VÅR EGEN VILJA
Sköna Maj organiseras som 
ett nätverk.

Arrangemanget bygger på 
enskilda föreningars, organi-
sationers o privata entrepre-
nörers egen vilja o engage-
mang. 
Samt i samarbetet mellan 
olika aktörer.

* Ansvarig samordnare är 
Högsåsen föreningen.

ÖPPNA SINNEN 
* Vi umgås med öppna sin-
nen och respekt för varan-
dra. 
Konfliktbehov eller liknande 

har vi inte med oss.

LÅNGSAMT 
PUTTRANDE

Alltså ett lite långsamt putt-
rande runt om i vår bygd.
Lokala aktörer, föreningar och 
entreprenörer med stöd av 
kommuner och myndigheter, 
är med.
Allt som oftast lite anspråks-
löst, men förankrat i bygden.
De små upplevelserna - som 
kan vara så häftiga och kännas 
så starkt.

Marknader med lokalt producerat och närodlat. Här Undenäs.

Byavandringar.



4 Sköna Majs evenemangstidning 2016

Detta bjuder 
Sköna Maj på 

Ett register. En sammanställning.
En uppdelning. Eller - lathund.
En hjälp i alla fall - är det tänkt.
Alla aktiviteter under årets 29 dagar 
långa Sköna Maj på ett uppslag 
- uppdelade efter vilken sorts aktivitetet 
det är - plus att platsen är nämnd.
Varsågod !

Filmvisningar
Tivedstorp - Naturfilm av Jurgen Puls
Älgarås servicehus - Owe Hs film - ”Route 66”

Föredrag - lokalhistoria  
Badängens Rök & fiskerirestaurang - Om Gullspångslaxen
Barrud bönehus  - 7e Barrudföredraget
Dammtorp - Berättarkväll, ”Rötterdagarna”
Finnerödja NTO-lokal - Om resandefolkets historia
Finnerödja NTO-lokal - Om utgrävningarna i Krämarstan.
Hova -  Hur Hova blev Hova
Tivedstorp - Undenfisket förr och nu, ”Rötterdagarna”
Tivedstorp - In o utvandring i Tivedsbygden, ”Rötterdagarna”

Hantverk – lokala produkter  
Galleri Hova - Lokala produkter
Fårgården Åsebol - Lokal marknad o hantverk
Undenäs - Lokal marknad Undenäs

Idrott – motion   
Camping Tiveden - Segling, prova på.

Hova, Movallen - Hova IFs 100-årsjubileumscup Ungdomar
Otterbergets camping - Kägelspel Hova hembygdsförening
Undenäs - Undenästerrängen
Vänerncamping Barfoten - Boule, invigning ny bana
Älgarås - Öppen mötesplats Kägelspel

Kaffeservering och aktiviteter
Finnerödja hembygdsgård
Hajstorp slusscafé
Källebackens hembygdsgård, Undenäs
Otterbergets camping
Skolbyggnaden Tived
Skagagården
Vänerncampingen Barfoten, Otterbäcken 
Se även - Mors dags firande

Konstutställningar
Brovaktarstugan, Karlsborg
Byahuset, Undenäs
Christine skola, Undenäs
Galleri Hova
Hantverkarna vid kanalen, Hajstorp
Häggeboda glas
Lelles Konst & musik, Hova
Nuss Axel, Bjurbäcken, Undenäs
Prästgården Undenäs
Sörbytorp lada, Askersund
Tanternas lilla galleri
Tiveds skolbyggnad
Tivedstorp
Undenäs Prästgård
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Matserveringar o kaffe m.m. samt aktiviteter 
Badängens Rök & fiskerirestaurang, Otterbäcken 
Camping Tiveden 
Olshammarsgården 
Skagagården, Skaga
Sockenstugan Café, Ramundeboda
Tivedstorp
Vera magasinet, Hova

Mors Dags firande
Finnerödja hembygdsgård - Mors dags fika o bakelse 
Hova - Mokyrkan med grillning
Skagagården - Traditionell Mors dags tårtbuffé

Musik - uppträdande  
Finnerödja hembygdsgård - Christina o Christer Holgesson 
Hova Rockfickan - Sköna Maj konsert fyra liveband
Kolmilan Kvarnfallet - dragspelsmusik 
Hova Lelles B´s galleri, - Lelle B o hans vänner, livekonsert 
Perstorps lada - Livekonsert irländsk musik
Södra Råda hembygdsgård - Storbandskonsert
Tivedstorp - Lunchmusik flera dagar
Tivedstorp - Lördagslivemusik
Vera magasinet, Hova - Stikkan musik
Vera magasinet, Hova - Fri scen
Åboholm - Familjedagen
Åboholm - Allsångscafé

Musik - kyrkorum, andliga rum
Barruds bönehus - Blandad körsång
Källebacken - Gökotta
Mokyrkan - Hova möter världen
Mokyrkan - Mors dag
Tiveds kyrka - Musikgudstjänst
Undenäs kyrka - ”Förklädd Gud”
Undenäs kyrka - Orgelmusik
Undenäs kyrka - Avslutande musik efter Byavandring

Natur - uteaktiviteter  
Camping Tiveden - Prova på segling
Dammtorp - Rivning av mila
Getryggen-Movallen, Hova - Promenad o grillning 
Kvarnfallet, Högsåsen - Rivning av kolmila
Undenäs - Öppen trädgård
Åboholm - Kvarnvisning

Samlings arrangemang – flera aktiviteter   
Fårgården Åsebol - Öppen gård
Hova - En heldag Sköna Maj 
Otterbäcken - En heldag Sköna Maj 
Tivedstorp - Naturdag, hållbart o ekologiskt o visningar
Undenäs - En heldag Sköna Maj 
Åboholm, Tived  - Familjedag med Traktortävling, dragkamp 
mm.

Teater   
Hova - Teaterskolan ordnar ”Prova på ” och uppträder
Otterbäcken - Teaterskolan ordnar ”Prova på ” och uppträder
Undenäs - Om Findus, barnteater

 Vandringar - Guidningar
Gullspång - Laxtrappan om Gullspångslaxen
Hova - Getryggen, Movallen
Håkantorp-Stora Björstorp - Byavandring, ”Rötterdagarna”
Högsåsen - Torpvandring
Högsåsen - Torpvandring med arkeologer
Kopparhult - Bosses Äventyrsvandring
Lindberga vulkanområde - Guidevandring i området
Otterbäcken - Strandpromenad (testväg)
Ramundeboda klosterplats - Guidad tur runt området
Ramundeboda klosterplats - Ö-vandring
Stora och lilla Gryten - Byavandring, ”Rötterdagarna”
Tiveds kyrka - Kyrkogårdsvandring, ”Rötterdagarna”
Tivedstorp - Byavandring Tivedstorp, ”Rötterdagarna”
Undenäs - Byavandring i Undenäs 
Undenäs - Vandring till Lidens källa
Utnäset, Olshammar - Vandring Naturreservatet
Olshammar - Byavandring
Åsebolsbäcken - Vandring med arkeolog
 
Övriga utställningar o museum
Finnerödja hembygdsgård - Om Resandefolket
Finnerödja hembygdsgård - flera utställningar/museum
Hova - 
Hova - Hovas mejerihistoria och om den kantlösa osten
Otterbäcken - Fisket och fiskaren i Vänern, uteutställning
Otterbäcken - Sjöfartsmuseum
Otterbäcken - Järnvägsmuseum
Tiveds skolbyggnad - Så såg ett gammalt klassrum ut
  
Övrigt - blandat
Finnerödja hembygdsgård - Bakluckeloppis
Finnerödja hembygdsgård - Prova baka eget bröd i stora ugnen
Finnerödja hembygdsgård - Distansritt, hästtävling
Fårgården Åsebol - Lammsläpp
Otterbergets camping - Biljardgolf
Otterbäcken, Kooperativet Laxen loppis o hantverk
Skagagården - Gudstjänst
Tivedens Nationalpark - Informationscentralen öppen
Unden - Fisketävling, ”Gäddträff”
Undenäs - Bokbytardag 
Undenäs - Öppet arkiv Undenäsgården
Älgarås - Motorhistorisk dag
Älgarås - Internationellt café m.m.
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Kaffe och mat under ”Sköna Maj” 
- kan behövas efter motionen
Café Sockenstugan Ramun-
deboda 
har öppet alla dagar under 
”Sköna Maj”.
Erbjuder kaffe & mat.

Finnerödja Hembygdsgård
Öppet helgerna under Sköna 
maj.
Kaffeservering - erkänt fint. 
Riktig kulturmiljö.

Camping Tiveden
Öppet alla dagar. Kaffeserve-
ring och viss mat. Uteterrass.

Skolbyggnaden Tiveden
Kaffeservering under tre 
helger.

Tivedstorp
Öppet helger. Kaffe o mat o 
ofta livemusik.

Olshammarsgården
Öppet alla dagar. Kaffe o mat. 
Känd bl.a. för laxrätter.
Kulturmiljö och guidning.

Prästgården, Undenäs
Kaffeservering en vecka 
medan utställningen pågår.

Vi gillar ju att samarbeta. Ifjol hjälpte vi och Konst Och kulturdagar runt Östen” varandra lite med marknadsföring. Det gör 
vi i år också. 
I år hjälper vi även till med spridning av Norra Vätterns Konstrunda - ett högkvalitativt konstevenemang. 

Mycket vatten, stränder finns i bygden och visst finns det sjöutsikt om 
man letar det när det blir dags för middagen.

Många vandringar och promenader finns. Gör också gott för aptiten.

Sätra Herrgård
Kaffe o mat i herrgårdsmiljö

Skagagården
Serverar traditionsenligt 
Lunch en dag och sedan på 
Mors Dag stora tårtbuffén.

Slusscafé Hajstorp
Helgöppet. Kaffeservering o 
paj. Kulturmiljö invid slussen o 
Göta Kanal.

Vera magasinet, Hova
Öppet vardagar med bl.a. 
Dagens.

Otterbergets camping
Öppet fred-sönd. Kaffeserve-
ring med uteterass. 
Skagerns sandstränder intill.

Vänercamping Barfoten, 
Otterbäcken
Nyöppnar 21.5. Kaffeservering 
o uteterass invid Vänern.

Badängens Rökeri & Fiskre-
staurang, Otterbäcken 
Erbjuder specialmeny lördag 
21.5. Bara förbeställning.
Ligger alldeles invid. Vänern.

Nyhet !
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Britt-Louise Otter på Olshammarsgården har lax lite som spe-
cialité på matsedeln på denna kultur o kultmässiga gård.
Laxreceptet som finns här nedan är beräknat till fest och 
räcker till ca 15 personer.
Du behöver
1 hel Lax ca 3-4 kg gärna Vätternlax
1 Gul lök
2 medel stora Morötter
1/2 Citron
1 knippe Dill
knappt 1 dl grov Salt gärna Jozo salt utan jod
3 msk Citronpeppar

Tillredning
Dela löken i grova bitar, morötterna i ca 3-5cm stavar, citronen i 
grova bitar.
Skölj lax väl behåll gärna huvud, lägg den på en ca 70cm lång 
aluminiumfolie. 
Strö hälften av saltet och hälften av citronpepparn inne i fisken, 
resterande utan på.
Fyll fisken med Lök, Morötter, Citron och sist dillen.
Vira in laxen i folien helt.

Ganska stort - dela
Den är ganska stor så det kan vara svårt i att köra fisken i vanlig 
långpanna, om ni inte får in den hel dela den på mitten och gör 
två folie paket.
Kör den på ca 180-200 grader i ca 60-70 min gärna med varm-
luft.
Filé upp lax eller ställ upp den hel - se bild.
Servera gärna med stenrom sås och Färsk potatis.

Lycka till !          
Ring gärna om ni undrar över något.

Elisabeth Göthberg provar 
att ordna bussresa 7 maj
Elisabeth Göthberg var tidi-
gare museichef på Vadsbo 
Museum och är en känd 
kulturperson i Vadsbo med 
omnejd.
Hon driver efter pensione-
ringen ett litet företag.

Kulturbussresor
Företaget heter Kulturturism 
i Mariestad och som bl.a. ar-
rangerar kulturbussresor.
Resor i bygden, men också 
till andra evenemang eller 
populära kulturplatser.

Sköna Maj resa
Nu prövar Elisabeth Göth-

berg en kulturresa under 
Sköna Maj.
Det blir lördag den 7e maj - 
med sikte på musikkonserten 
i Undenäs kyrka - ”Förklädd 
Gud”.
Ett arrangemang som bjuder 
på musikkultur och i en kyrka 
som inte för inte benämns 
”Tivedens katedral”.

Besök på Sätra herrgård
På vägen blir det ett stopp på 
Sätra herrgård.
Där ges bl.a. information om 
herrgården och det spännan-
de bruket och dess historia. 

Britt-Louise på Olshammarsgården 
bjuder på laxrecept för festen

Laxen fylld.

På bordet - dags att njuta.

Nyhet !

Öppettider 5/5 – 19/6 Lördag, söndag och röda dagar kl.11.00 – 18.00

Utställning och försäljning i Magasinet. 
Öppettider: 25/6 - 21/8  alla dagar kl. 11.00 - 18.00       Tel. 070-258 86 05   

www.hantverkkringkanalen.se

Konsthantverk och slöjd
Hajstorp vid Göta Kanal

2016 Sköna Maj 100 x 100.indd   1 16-04-04   14.28.51
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Presenterar i samarbete med

Musik och kulturresa ”Sköna Maj”
Lördagen den 7 maj kl. 16.00                                                      

Undenäs Kyrka

FÖRKLÄDD GUD
Medverkar gör: 

Åkersberga Kammarkör, Undenäs Kammarkör                                                  
samt solister och instrumentalensemble
Upplev ett mästerverk framfört i ”Tivedens 
Katedral”, där text och musik andas hopp 

och medmänsklighet. 
                       

                                                

Pris: 445 kr
I priset ingår buss, guider, konsertbiljett 

samt kaffe och landgång.
Avgångstider från Mariestad, Töreboda 

och Hova anges vid bokning.
Boka på 0506 - 300 40

Välkommen!                                         

Kl. 13.30 Gästar vi Sätra Bruk,
där landgång och kaffe serveras. 

En tillbakablick över brukets intressanta historia 
ges av Vd. Bengt-Erik Gustafsson.

Ett slusscafé i Hajstorp och 
hantverkare kring Kanalen - 
fin nyhet i år...

Lilla Hajstorp vid Göta kanal är stort som besöksmål och kulturmiljö. 

Nyhet !

Hantverk i stora ladan.

Hantverk kring Kanalen är 
numera ett begrepp som kan 
höras lite varstans.
Mycket arbete och hög kvalité 
har gjort att allt fler letar sig 
till lilla vackra Hajstorp vid 
Göta Kanal.
En kulturmiljö i högsta grad 
som dessutom inrymmer ett 
Slusscafé. 

Sex hantverkare
Det är sex kvinnliga konstnä-
rer och hantverkare som delar 
på Ladan och utställningen 
och försäljningen.

Dessutom finns alltid gästut-
ställare.
De sex är: Marianne Ljung-
ström – keramik, Marika Beut-
ler – keramik, stickat, Lena 
Köster – vävning, lammskinn, 
Reidun Karlsson – vävning, 
Karin Källberg – medeltidsklä-
der, möbeltapetseri och Anna 
Jarefjäll – smycken.

Kristi Himmelsfärdsdag
Cafét och Hantverkarna 
öppnar Kristi Himmelsfärdsda-
gen och har under maj öppet 
lördagar o söndagar.

Notera att alla tider och platser 
om arrangemangen under ”Sköna Maj” skrivs med reserva-
tion för ev. ändringar. I Sköna maj är det de enskilda arrangö-
rerna som ansvarar för sina respektive arrangemang.

27 28
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Utställning utomhus
i fina Badängsparken 
hela långa sommaren
Ibland känns det allra bäst att 
låta de som gjort en utställ-
ning - få tala rakt upp och 
ned.
Så är det vad gäller utställ-
ningen ”Fisket och fiskaren i 
Vänern”.
En stor utomutställning som 
från och med 21 maj kommer 
att finnas i Badängsparken i 
Otterbäcken.
Sedan finns den där i tre 
månader.

Invigningen
Utställningen invigs av kom-
munalråd Carina Gullberg och 
sedan berättar Marcus Drotz 
från Vänermuseet om utställ-
ningen.
Därefter redogör Robert Skog 
om den internationella fiske-
dagen ”World Fish Day” och 
om Gullspångslaxen.
Robert Skog åker sedan till 
Gullspång och guidar intresse-
rade vid Laxtrappan.

Rapport om fisket
Utställningen har sitt ursprung 
i en dokumentation och rap-
port som gjordes år 2012.
Här är ”varudeklarationen” till 
utställningen o rapporten:
 ”För hundra år sedan var fis-
ket i Vänern ett viktigt bidrag 
till försörjningen för en stor 
del av hushållen vid Vänern. 
Fiskaren var i de flesta fall inte 
bara fiskare, utan även bonde, 
skogsarbetare, sjöman eller 
hantverkare. 

Bara ett fåtal kvar
Idag är fiskare ett heltidsyrke 
för ett fåtal, med krav på yr-
kesfiskelicens. 
Vissa satsar mycket på föräd-

ling och egen försäljning. 
Höstens löjromsfiske spelar 
stor roll, men nät- och ryssje-
fisket efter gös, ål och abborre 
har större ekonomisk bety-
delse. 
Kvinnorna har alltid arbetat 
med beredning av fångsten 
och lagning av redskap.
Men har under de senaste 25 
åren också tagit plats i båten 
och i arbetet på sjön.

En livsstil
Även om livet som fiskare har 
förändrats på många sätt har 
det förblivit något mer än 
bara ett yrke och en försörj-
ning. Det är fortfarande ett 
sätt att leva, en livsstil. 

Mycket speciellt
Med oregelbunden arbetstid, 
ojämna inkomster, ett ständigt 
beroende av väder och vind, 
och med sina kollegor som 
konkurrenter i kampen om 
den allmänna gemensamma 

resursen, fisken.
Mycket förändras

Under årens lopp har redska-
pen utvecklats, båtarna fått 
nya hjälpmedel och markna-
den har blivit större. 
Samtidigt har konsumtions-
mönster förändrats, näringen 

reglerats allt mer av myndig-
heterna, miljölarmen kommit 
och gått, och nya opinioner 
har börjat ifrågasätta fisket. 
Som fiskare måste man vara 
både envis, ha förmåga att 
erövra ny kunskap och kunna 
anpassa sig.”

Badängsparken i Otterbäcken sedd från Vänergrillens uteterass. Parken är välanvänd och välbesökt 
plats och i sommar kommer fiskeutställningen att stå nere vid sjökanten.  Foto: Ridder Karlsson.

Fiskerestaurangen i Badängen har blivit mycket populär och 
uppskattad - med fiskrätter som specialité - och alldeles invid 
sjökanten. Restaurangen serverar specialmeny lördag 21 maj. 
Endast förbeställningar.

Nyhet !

7
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Teaterskolan kommer 
till Otterbäcken en dag

Den 21 maj är det klart 
Vänerncamping Barfoten, 
i Otterbäcken nyöppnar!

Då är receptionen 
och kiosken uppfräschad

och uteserveringen färdig.

Glassboxen välfylld  
och 

utegrillplatsen laddad !

PROGRAM LÖRDAG 21.5.
Vi öppnar kl. 14
* Kaffeservering

* Utökat sortiment i kiosken
* Boulebanan invigs !

* Prova gå Otterbäckens
 nya strandpromenad

(är på prov!)
M.m.

Lokaltidningen MariestadsTidningen har uppmärksammat Teatersko-
lan.

Nyhet !

Teaterskolan för barn i 
Gullspångs kommun började 
förra terminen på fritidsgår-
den Smältverket i Gullspång.
Nu drar Teaterskolan och 
ledare Stefan Skärlund till 
Otterbäcken och Gallernäsets 
skolas matsal för en dag.

Liksom i Hova den 7e maj, blir 
det en workshop och pröva på 
för alla som är intresserade, 
åler 9-18 år.
Sedan blir det ett framträdan-
de som övats in av eleverna 
tidigare.
Läs större artikel på sid. 36.

9



12 Sköna Majs evenemangstidning 2016Vänerkusten - Otterbäcken - Södra Råda

Välkänd och populär plats
byter namn, fräschas upp 
får nya upplevelser

Sköna Maj kalender Vänerkusten, 
Otterbäcken och Södra Råda

Tisdag 17.5.
10-20 Kooperativet Laxen loppis o hantverk
Lördag 21.5 - Heldag Sköna Maj Otterbäcken
9.30-13 Folkets Hus, loppis
10-14 Sjöfartsmuseet och Järnvägsmuseet öppna
10.30 Invigning av utställningen Fisket och Fiskaren i Vänern, 
Intill Badängens Rök & Fiskeri
11.00 Föreläsning om Gullspångslaxen / ”World Fish Migra-
tion Day”, Badängens Rök & Fiskeri
12.00 Sköna Maj-lunch, Förbeställningar. Badängens Rök & 
Fiskeri
13.00 Prova på-workshop Teaterskola
15.00 Framträdande Teaterskolan
13.30 Guidad tur vid Laxtrappan, Gullspång.
14-16 Vänercamping Barfoten - nyinvigning, båtvisning, 
boulebana och strandpromenad invigs m.m.
Lördag 28.5
15-16 Storbandskonsert Södra Råda Hembygdsgård

Järnvägsmuseum i vårvinter-
skrud.

Interiör från Sjöfartsmuseum - 
välgjort och spännande.

Järnväg, hamn och sjöfart
På bottenvåningen av Amnehärads hembygdsgård finns ett 
Sjöfartsmuseum och ett fungerande repslageri. 
Sjöfartsmuseet innehåller en mängd föremål med anknyt-
ning till fiske och sjöfart som har en mycket lång tradition i 
bygden.
Järnvägsmuseet i Otterbäcken inryms i en gammal banvak-
tarstuga från 1876. Järnvägsmuseet visar utrustning från förr. 
Bland annat ett lok, vagnar, bilder och utrustning från förr.
De är båda öppna lördagen 21 maj.

Dags för storbandskonsert i Södra Råda
Lördag eftermiddag 28e maj 
lär det svänga ordentligt i och 
runt Hembygdsgården i Södra 
Råda.
”Afternoon Band” är på besök 
igen och det brukar vara po-
pulära höjdpunkter.
”Afternoon Band” består av 
fem saxofoner, fyra trumpeter, 
fyra tromboner, fullt komp 
och två vokalissor. 
Det gör totalt nitton musiker i 
bandet.

Nyhet !

Nyhet !
Medlemmarna i bandet kom-
mer från olika delar av Värm-
land.
Repetoaren
Repetoaren består av gamla 
låtar som Blue Moon, Sway, 
Days of wine and roses, 
Almost like beeing in love, Fly 
my to the moon, men även 
några gamla svenska schlager.
Programmet brukar delas upp 
i två akter med kaffeservering 
emellan. Storbandskonsert i Södra Råda med Afternoon Band lördag 28 maj.

Dagarna efter utvecklingsplanen godkänts av Gullspångs kommun 
startade arbetet på Vänerncampingen Barfoten, Otterbäcken.

Nyhet !

Barfoten med bad och camping 
är både känt och populärt i och 
runt Otterbäcken.
Men i dagens digitala värld 
behövs anknytningar får att 
synas - så Barfoten blir mer och 
mer Vänerncampingen Barfoten, 
Otterbäcken.

Öppnar nya
Lördag 21 maj öppnar arrenda-
torn Otterbäckens BK & OBK Fast-
ighetsförvaltning AB nyfräschade 
och renoverade receptionen och 
kiosken.
Dessutom är målsättningen att 
ha byggt en sprillans ny boule-
bana på området.
En Strandpromenad är tänkt att 

finnas - om än mycket preliminär 
- innan den bestäms.

Nya upplevelser
Tanken är att ge besökare - både 
på allmänna badet och på cam-
pingen nya upplevelser i sjösam-
hället Otterbäcken.
Idéerna om att målmedvetet, om 
än med små medel skapa nytt la 
OBK fram i en plan som kom-
munen, som är markägare var 
mycket positiva till.

Lite mer
När det nu vankas Sköna Maj 
för första gången så passar OBK 
också på att ha några nya båtar 
uppställda för att visa upp dem.
Utegrillplatsen är också i ordning.

121110
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Kooperativet Laxen visar upp sig

Kooperativet Laxen gör en bred satsning mitt i Sköna Maj, tisda-
gen den 17 maj och visar sina lokaler med loppis och hantverk, 
som ligger i f.d. Hamnkontoret på hamnområdet i Otterbäcken.

Det är en ekonomisk förening som startade 2010 och som ut-
gick från Arbetsmarknadsenheten i Gullspångs kommun. 
Kooperativet Laxen har utvecklats till ett socialt arbetskoopera-
tiv med sex anställda och ett drygt 30-tal deltagare i dagsläget. 
Kooperativet har över tid utvecklat sin verksamhet och syns och 
finns inom många områden i kommunen och Otterbäcken.

Nyhet !
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Nyhet !

Byavandring i Olshammar
med Per-Erik som ciceron

Gränsbygdsreservatet

Utnäset
förtrollande vackert
- nu blir det vandring 

under Sköna Maj
Föreningen Olshammars 
Utveckling inbjuder till en 
heldag i det oändligt vackra 
naturreservatet Utnäset, vid 
Vätterns strand.
Söndag 22 maj är dagen då 
det blir vandring - och an-
tingen så har man förbeställt 
lunchen eller så tar man demn 
med sig.

Ligger på gränsen
Reservatet ligger helt på grän-
sen mellan Örebro och Västra 
götalands län - se kartan.
Så här skriver Länsstyrelsen i 
Örebro län  om reservatet:
”Naturreservatet Utnäset 

utgör en bit av det kust- och 
skärgårdslandskap som finns 
vid Vättern. 
Utnäset bjuder på verklig när-
kontakt med Vättern. 
Här kan du hitta en egen bad-
klippa och få storslagen utsikt 
över Sveriges näst största sjö, 
ända bort mot Omberg. 
 Utnäsets stränder består av 
av klippor och isslipade hällar 
som skjuter ut i ett stort antal 
småuddar. ”

Njuta av
Som sagt - natur att njuta av 
som så många andra gjort.
Söndag 22e maj...

Naturreservatet ligger i två län och domineras av öar o holmar och 
stränderna mot Vättern.

Bilderna från Askersunds Naturskyddsförening som är några av 
många som besökt och trivts i den underbara naturen i naturreserva-
tet Utnäset.

Det blir en eftermiddags 
byavandring i Olshammar 
söndag 15e maj.
Elisabeth Lennartsson 
ordförande i Olshammars 
Utveckling berättar:
- Vi hade tänkt att titta på 
gamla foton och promene-
rar i samhället och jämfö-
ra med nutidens samhälle. 
Ciceron blir Per-Erik 
Öhrman, ordförande i 
Olshammars Intresseför-
ening, som inriktar sig på 

hembygdsforskning. 
Det blir avslutning med fika.

Aspa bruk förr.

Nyhet !

67
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Olshammars Utvecklingsförening
 Söndag 15 maj kl. 14-16  
Byavandring i Olshammar 

Start vid Olshammarsgården.  Vi avslutar med fika.

Söndag den 22 maj kl. 11 
 Besök vid naturreservatet Utnäset m lunch

Samling vid Igelbäcken där parkering finns. 
Lunch till självkostnadspris 95 kronor inklusive dryck. 

Anmälan för lunch senast fred. 20.5 
till lisa.lennartsson@telia.com 

eller 070-65 909 63. Eller ta med egen matsäck. 
***

Sommaröppet i kiosken vid Fagertärn. Öppnar midsommar  
Fika och glassförsäljning. 

***
www.olshammars-utveckling.se

Sköna Maj kalender
Vätterstrand o Olshammar
Öppet varje dag Olshammarsgården - mat o guidning.
Söndag 15.5 Byavandring i Olshammar.
Söndag 22.5 Besök Naturreservatet Utnäset - vandring, 
beställ lunch eller medtag.

En sten till en 
Helig Birgitta

Olshammarsgården med 
omnejd är så klart kulturmiljö 
- med stort K.
Gården kan kopplas till Heliga 
Birgitta, och hennes man som 
ägde bruket som fanns här 
tidig medeltid.

Vida känd
Och gården är vida känd  Ver-
ner von Heidenstams födelse-
hem.
Det finns gott om informa-
tion om Heidenstam och hans 
barndom på gården.

Guidning
Och den som så önskar kan få 
en guidning - om bara Britt-
Louise Otter har en stund 
över.

Intill gårdsplan finns också 
eleganta Birgittakyrkan med 
en säregen interiör.
Birgittastenen
I en liten lund intill finns så 
den sägesomspunna - Birgit-
tastenen.
Stenen heliga Birgitta klev upp 
på när hon skulle sätta sig på 
sin häst.
Självklart var det så - för vem 
kan säga emot...

Viktig
Olshammarsgården är en av 
få anläggningar som är öppet 
året om och är därför extra 
för turismen i Tiveden och 
Gränsbygden.

Olshammarsgården i Olshammar.

Den sägesomspunna Birgittastenen vid 
Birgittakyrkan i Olshammarsgården.

65
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Familjedag i Åboholm
med ”bonnabilly”
Familjedagen Kristi Him-
melsfärdsdagen den 5 maj i 
Åboholm ändrar lite i tablån 
den här gången. 
Veteranfordon av olika model-
ler välkomnas, men röstning-
en på Årets traktor kvarstår, 
och så blir det äkta bonnabilly 
på scenen.

Mer för barnfamiljer
- Aktiviteterna och program-
met är anpassat för att passa 
alla åldrar, och lite tyngdvikt 
har lagts på barnfamiljer, inty-
gar Björn Palmqvist i Hem-
bygdsföreningen och fortsät-
ter:
- Lekar och tävlingar avlöser 
varann, och i fiskdammen kan 
man vara säker på vinst.
Åka traktor och vagn i grann-
skapet och ponnyridning 
ordnad av Laxå Ridklubb finns 
också.
Bakluckeloppiset lockar både 
säljare och publik.  

Veteranfordon
Arrangemanget öppnar i år 
upp för att alla former av ve-
teranfordon ska kunna ställas 
upp till beskådande. 
Men det kommer enbart 
att vara röstning för att utse 
”Årets traktor”.

Scenunderhållning
- Ingen familjedag utan bra 

underhållning, och i år känns 
den verkligen jordnära, förkla-
rar Björn och berättar entusi-
astiskt att på scenen drar Plöj-
Ingaz med tv-bonden Nils-Olof 
Olsson igång en rockrökare i 
häftig bonnabillystil. 
- Det blir många låtar direkt 
från myllan med texter om så-
väl traktorer, motorsågar och 
kryddat med lite naturroman-
tik och kärleksförklaringar till 
olika saker, fortsätter Björn.

Dragkampen
Ett populärt och prestigefyllt 

Sköna Maj 
kalender

Östra 
Undenstranden, 

Tived,
Tivedstorp, 
Dammtorp,
Åboholm,

 Perstorp m.fl.
* Öppet alla dagar - 
Camping Tiveden m serv. 
o Segling.
* 1.5, 5-8.5, 14-15.5, 21-
22.5, 28-29.5 - Öppet Info-
centralen i Nationalparken, 
Tivedens guider
* Alla röda dagar - Konst-
utställning Häggeboda.
* Alla röda dagar - Konst o 
mattutställning Sörbytorp.
* 1.5, 5.5, 8.5 - Tanternas 
Lilla Galleri i Galleriet i 
Bosjön.
* Söndag 1.5 och 8.5 - Bos-
ses äventyrsvandringar, 
Kopparhult
* Torsdag 5.5 - Familjedag 
Åboholm m Traktoro vete-
ranbilar.
* Tre helger 7-8, 14-15, 
21-22.5 ”Hela huset fullt”, 
Skolbyggnaden Tived.
* Tisdag 10.5 o onsdag 
11.5 - Rivning kolmila i 
Dammtorp
* 14-15, 20-22, 28-29.5 
Tivedstorp mat o fika o 
utställn.
* Fredag 20.5 - Allsångs-
café Åboholm.
* Fred-sönd 20-22.5 - ”Röt-
ter i Tiveden”, Tivedstorp 
med byavandringar, före-
drag m.m.
* Lördag 21.5 o söndag 
22.5 - Tanternas lilla Galleri 
på Tivedstorp.
* Lördag 21.5 - Livemusik 
Perstorp loge m pub.
* Söndag 22.5 - Tivedskyr-
ka m kyrkogårdsvandring
* Söndag 29.5 - Naturdag 
Tivedstorp.
* Söndag 29.5 - Visning 
Kvarnmiljö Åboholm.

inslag är dragkampen mellan 
Tived och Finnerödja.
Andra inslag under dagen är 
hembygdsföreningens lotteri, 
kaffe med dopp, hamburgare 
och korv
Eller en påse hemkokta mark-
nadskarameller.

Samarrangemang
Familjedagen är ett samar-
rangemang mellan Tivedsbyg-
dens LRF-avdelning, Tiveds 
hembygdsförening, Tiveds 
Idrottsförening och Studieför-
bundet Vuxenskolan.

Dragkampen ett prestigefyllt inslag - här ”fighten” för två år sedan.

På scen i Åboholm - Plöj-Ingaz med tv-bonden Nils-Olof Olsson.
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Anita Karlsson öppnar sitt  
Sörbytorp precis på gränsen 
mellan Laxå och Askersunds-
kommuner österut från 
Tived.
Anita är ”spindeln-i-nätet” i 
mycket och en av de som fixar 
till aktiviteter under Sköna 
Maj, bl.a. på Tivedstorp. 

Högkvalitativt
Och nu blir det Konst o matt-
utställning i ladan. I regi Norra 
Aspamarkens bygdelag.
En högkvalitativ utställning 
som också är öppen under 
Norra Vätterns konstrunda.

Två visar
Under Sköna Maj är ladan öp-
pen alla röda dagar.
Det blir en utställning med 
verk av Susanna Lindström 
som visar akvareller och goua-
cher. 
Det blir också en minnesut-
ställning med ryor och lin av 

Hugo Karlsson.
Trädgård och naturen

Susanna är född 1937 i Wien.  
Trädgården och Tivedens 
natur är hennes stora intresse 
och i den finns hon många 
timmar under sommarhalv-
året  då hon håller undan 
ogräsen och fotograferar. 

Minnesutställning
Hugo Karlsson,  1917-2013.   
Under 40 år fanns  Hugo vid l 
linbastan på Tivedsdagen, där 
han berättade och spann.
Ryaknytning blev ett tidsför-
driv på äldre dar.   I december 
2013 gick Hugo bort och han 
var verksam med ryanålen in i 
det sista. 

Hitta
Åk ca 12 km på vägen mot 
Askersund från Tived. Sväng 
höger vid vit skylt med 
svart text Sörbytorp och ett 
mjölkbord.

Nyhet !

Söndag den 29e blir det visning av Åboholms kvarn.
Det är Ingemar Stenström och Göran Hartman som visar och 
berättar.   
Kvarnen var mötesplats för bygdens karlar som bytte nyheter.  
Kvarnverksamhet har bedrivits där sedan 1700-talet. 
Kvarnsjön ingår i ett stort vattensystem, med många dammar 
och dammluckor som reglerade vattnet för att driva kvarnar, 
sågar.
Att ta sig fram vattenvägen var smidigt för folket i skogsbygden.

Visning av Åboholms kvarn

Anita öppnar Sörbytorp 
- det blir Susanna och 
en minnesutställning

Nyhet !

Susanna Lindström och en minnesutställning blir det i Ladan i Sörby-
torp.

Ingemar Stenström och Göran Hartman visar Åboholms kvarn

Östra Undenstranden - Tivedstorp-Dammtorp
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Irländskt och 60-talsvibbar i logen 
i Perstorp hos Martha & Anders
Lördagen den 21 maj är det 
dags för pub & musikkväll i 
logen Hemma hos Martha & 
Anders. 
Spelar gör inga mindre än 
Christy O’Leary & the Bagari-
Hayes Project. 
Ifjol var det också livemusik i 
logen i Perstorp som var fylld 
med entusiastiska besökare.

Irländskt
Det spelas pop & rock med ir-
ländsk krydda, mycket ”peace, 
love & understanding”.
Musikaliskt får man lite Beat-
les- och sextiotalsvibbar.
Den fem musiker starka 
bandet spelar mycket eget 
material, men också en hel del 
covers.  

Musikerna
I bandet spelar följande fem 
- Tommy Bagari, gitarr och 
sång, John Hayes, slagverk och 
sång, Tommy Bender, mando-
lin, banjo och gitarr, Mikael 
Hagberg, basist och sist men 
inte minst Christy O’Leary, 
säckpipa, munspel, flöjt och 
sång. 

En hundring
I logens bar serveras öl, vin 
och cider samt pubmat.
Det kostar en hundring för 
att få sig en dos irländskt & 
60-talsvibbar. 

Bandet Christy O´Leary & the Bagari-Hayes Projekt spelar i Martha&Anders loge lördag 21e maj. 
Fotograf Ronny Andersson tagit övre bilden, medan Ulf Hjelting tagit de på undre raden.

Det blir Allsångscafé på Åboholm fredagkväll den 20e.
Anuska-kören sjunger både vårsånger och andra sånger. 
Dessutom får besökarna vara med och sjunga. 
Anuska-kören från Laxå under ledning av Kristina Algotsson 
består av ca 25 kvinnor som har sjungit ihop i 8 år. 
På andra platser har allsångscafeér varit mycket välbesökta 
tillställningar. 
Kören har dessutom en vårkonsert i april i Kumla kyrka och i 
slutet av maj besöks Skagershults kyrka i Hasselfors. 
Tiveds IF har kaffeservering under allsångskvällen.

Allsångscafé på Åboholm 
med populära Anuskakören

Nyhet !

Anuskakören från Laxå sjunger på Allsångscafé fredag 20.5.

Östra Undenstranden - Tivedstorp-Dammtorp
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Rötter flyttar till sköna maj

Bilden från ett tidigare års ”Rötter i Tiveden” arrangemang - vid en byavandring till Hägghemmet. 

Evenemanget ”Rötter i Tive-
den” är lika gammalt som 
”Sköna Maj” evenemanget.
De tidigare sex åren har 
Rötterna arrangerats i hög-
sommaren och juli, men i år 
bestämde Nätverket att att 
flytta till sköna månaden maj, 
och därmed stärka upp Sköna 
Maj - både breddmässigt och 
kvalitativt.
Arrangemanget anordnas i tre 
dagar, från fredag 20 maj till 
och med söndag 22 maj.
Platsen är Tivedstorp som 
är central och startplats för 
aktiviteterna.

Folkbildning
I botten finns kopplingen till 
släktforskningen.
”Rötter”-nätverket är natio-
nellt och inriktat på släktforsk-
ningen ur alla aspekter och 
perspektiv.
”Rötter i Tiveden” går bredare 
och har mycket lokalhistoria, 
kulturhistoria och folkbildning.

Populär invigningstalare
Årets Rötter invigs av Ingemar 
Lahrin mycket uppskattad fd. 

Nyhet !

präst i Finnerödja.
Under fredagen vandring i 
Tivedstorp och en föreläsning 
”Spaning efter rökugn”.
Lördagen ny byavandring samt  
föreläsning och Berättarkväll i 
Dammtorp och hembygdsgår-

den där.
Tiveds kyrka

Avslutningsdagen om Unden-
fisket, byavandring och avslut-
ning vid Tivedskyrka.

Musikgudstjänst o kyrkogårds-
vandring blir det i Tiveds kyrka.

Naturdag sista söndagen
-  platsen är Tivedstorp 
Traditionellt blir det stor 
Naturdag sista dagen på 
”Sköna Maj”.
En hel dag fylld med aktivi-
teter och information med 
Naturen som tema i gamla 
”finnbyn” som levt upp 
tack vare det lokala utveck-
lingsbolaget Tuva som äger 
anläggningen Tivedstorp.
Det blir plantmarknad där 
plantor finns att köpa.
Flera utställningar visas. 
Trädplantering blir det och 
guidningar. 

Många deltar
Naturskyddföreningen i As-
kersund finns på plats. 
Ruben Ahner visar och berät-
tar om sina bin. 

Vårstädning av ängen,  - alla 
kan delta.
Det blir även Filmvisning. 

Film o musik
Det är Jürgen Puls som visar 
naturfilm. 
Även Gärdsgårdskurs ingår 
i årets program.
Och levande lunchmusik är 
också med. Se även sid 22 
om Musiken.

Naturdag på Tivedstorp
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Drop-in segling från
Camping Tiveden

Tivedstorp i fokus många ggr 
Sköna Jam musiken fortsätter

- Vill du känna vind i seglen?  
Kom till Camping Tiveden och 
boka en segeltur på Unden!
Den uppmaningen står Hein 
och Marlies de Kort för.
De har utvecklat sin ”Sköna 
Maj” aktivitet från tidigare år 
till att nu bli - Drop in.
Båten som används är en liten 
båt typ ’Flying Junior’ som är  
4.60 m lång.
Instruktör följer med och det 
är öppet alla dagar.
Servering och kiosk finns och 
mycket annat inne på områ-
det.Drop-in-segling har Hein och Marlies de Kort på Camping Tiveden under Sköna Maj.

Bosse 
vandringar
en speciell

natur-
upplevelse

Tivedstorp är något av navet 
för en mängd aktiviteter 
under Sköna Maj.
Tre dagars arrangemanget 
”Rötter i Tiveden”, samlings-
arrangemanget Naturdagen 
med mängder av deltagare.

Levande musik
På Tivedstorp blir det utställ-
ningar - både konst målningar 
och foto.

Det är alltid mycket levande 
musik och ett koncept heter - 
”Sköna Jam”.
I år återkommer populära Me 
and my Kites, svängig psyke-
delisk folkpop från Stockholm.
Joel och Agnes med finstämda 
tolkningar av klassiska låtar 
från alla tider, kommer också.

Alldeles extra
Något alldeles extra blir det 

under sista söndagen med 
Kerstin Häggstam Nord.
Har haft Kungliga Operan i 
Stockholm som arbetsplats.
Nu med fd kollegor sjunger 
de damkörer ur kända operor 
iförda kostymer från operans 
garderober
Ackompanjerar gör det egna s. 
k. ”Hovkapellet”. 
Tivedstorp - i centrum...

Me and my Kites ett av flera som spelar i Tivedstorp under Sköna Maj.

Denna Sköna Maj har 
Bosse Ohlsson bokat in två 
Äventyrsvandringar med 
sina hundar, de två första 
söndagarna.
Utgångsplatsen är Kop-
parhult, men sedan går 
vandringen genom Na-
tionalparkens vilda natur 
och den görs utifrån en 
särskild metod som heter - 
Flew learning som innebär 
öppna sinnen och känna 
naturen.
Anmälan krävs.

Bosse O vandrar de två första 
söndagarna.

Nyhet !
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Dags för rivning av kolmilan i Dammtorp

Tivedens guider
håller öppet i 
infocentralen i
Nationalparken
Tivedens guider håller 
Informationscentralen i 
Nationalparken öppen ett 
antal dagar under Sköna 
Maj.
Det börjar 1a maj sedan 
i samband med Kristi 
Himmelsfärd och därefter 
helger.

På gång
Mycket är på gång i Natio-
nalparken:
Ny fräsch Infocentral, 
lederna uppdateras och 
dessutom utvidning.

Guidningar
Tivedens guider planerar 
även speciella guidningar 
under maj.

Tiveds Hembygdsförening 
passar i år på att att bjuda in 
till en nyhet - Rivningen av 
kolmilan vid hembygdsgår-
den i Dammtorp. 
Föreningens miltradition går 
många år tillbaka i tiden. 

Började på 60-talet
Redan på 1960-talet restes 
och tändes kolmilor av Hem-
bygdsföreningen på Myr-
backen mellan Stensjön och 
Dammtorp. 
Från mitten av 1970-talet har 

Nyhet !

Östra Undenstranden - Tivedstorp-Dammtorp

Hembygdsföreningen rest och 
kolat milor på den nuvarande 
platsen, strax intill Hembygds-
gården. 

Kolmiledag på hösten
På senare år har en särskild 
Kolmiledag arrangerats på 
hösten, då allmänheten har 
bjudits in för att se hur kolning 
går till, känna den mysiga 
atmosfären tillsammans med 
kolmilejobbarna.
Att smaka på “Kurts kulina-
riska kolbullar” är också en 

populär höjdare. 
År 2015 års kolmila står färdig 
att riva och det görs 10-11e 
maj med start på förmidda-
gen.

Komma titta på eller delta
Det går alldeles utmärkt att 

komma och titta på !
Det går också att ta på sig 
oömma kläder - rivningen är 
slitit och dammigt - och delta i 
rivningen.
Det blir även försäljning av 
kolsäckar.

Färdigkolade kolen skyfflas. Årets mila rivs 10-11 maj.

Kolmilan i Dammtorp, Tived är 
stor och präktig även när den 
kolat färdigt.

Nyhet !
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Häggeboda Glas utställning 
heter ”Fyra konstnärer - fyra 
uttryck”.
Det är öppet under Norra Vät-
terns stora Konstrunda som 
börjar 29e april. Under Sköna 
maj hålls öppet under sk. röda 
dagar i almanackan.

Offentliga konstverk
- I år deltar vi även med olika 
offentliga konstverk i utmärk-
ta slingor utmed konstrundan, 
säger Jeanette håkansson som 
berättar om sina konstnärs-
gäster. 
Jan Axelsson bor och verkar 
utanför Skövde och målar 
sin erfarenhet från sjö o skog 
som en mer sinnlig närvaro. 
Han målar en blandteknik på 
duk, trä, aluminium o plexi-
glas. 
Anette Nilsson hemvändare 
till Tiveden visar upp nya 
spännande uttryck i textil/fritt 
broderi. 

För andra året i rad har Tanternas Lilla Galleri öppet. 
Förra årets konstutställning med många besökare gav mers-
mak.
 Galleriet har först öppet under Norra Vätterns konstrunda - 
29/4- 1/5.
Sedan Kristi Himmelsfärdsdagen och söndag den 8e maj.
Sedan finns också B-M Dahlbergs finurliga tanter att beskåda 
på Tivedstorp helgen 21-22e maj.
På de nya tanttavlor finns tanternas olika intressen och påhitt 
att beskåda. 
Förutom tanterna som alltid har termosen och katten med sig 
kommer i den andra lokalen i Galleriet att finnas hönstavlor och 
andra tavlor samt tryck och vykort, meddelas från Galleriet.

Hitta till Bosjön
Tanternas Lilla Galleri ligger vid Bosjön som ligger 7 km från 
Tived och sedan åker man till vänster mot Stensjön/Dammtorp.”Tanterna på gökotta”.

Efter succén - Tanterna är med i år igen

Vivica Bjelkholm född i Häg-
geboda i Tived ställer ut en 
del nya målningar i akryl och 
blandtekniker. 
Själva visar Jeanette och 
Fredrik Håkansson upp de 
senaste arbetena i konst och 
bruksglaset. 

Vinterfokus
I vinter har fokus lagts på en 
hel del trädstammar i glas 
samt ett väl arbetat konst-
verk av större modell som i år 
välkomnar alla nya och gamla 
besökare. 

Jo, där i Häggeboda
”Fyra konstnärer

- fyra uttryck”

Häggeboda glas är med i Norra Vätterns konstrunda, 29.4-1.5 o har 
sedan öppet alla röda dagar och visar ”Fyra uttryck - fyra konstnärer”.

Östra Undenstranden - Tivedstorp-Dammtorp

Verk av Anette Nilsson.
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Bilderna
nedan från 
Konst-i-ring

Hela huset fullt - under tre helger
Östra Undenstranden - Tivedstorp-Dammtorp

Med start lördagen 7 maj blir 
det ”Hela huset fullt” i Tiveds 
skolbyggnad.
I naturen finns slingan Konst 
i ring. Invigningen av den 
populära naturkonstslingan är 
lördag 7 maj.

Mycket
I huset en lång rad saker att 
titta på och köpa.
Där loppis, café, lotterier, 
konstutställning, skolutställ-
ning och hantverk.

Fotoutställning också.
Den 21 och 22 maj blir det 
även en stor fotoutställning i 
skolan när medlemmar i Troll-
tivedens fotoklubb ställer ut. Hoppet heter den här skulpturen på Konst-i-ringen slingan. Infällt Skolbyggnaden i Tived.
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Jättesatsning i Undenäs - en buss med körsångare 
och solister från Åkersberga tillsammans med 
egna kören framför jätteverket ”Förklädd Gud”
Årets storsatsning i Undenäs 
under ”Sköna Maj” sker lör-
dagen 7e maj och är en efter-
middags konsert i Tivedens 
katedral.
Och inte vilken konsert som 
helst.
Det är ”Förklädd Gud”  och för 
att framföra denna lyriska svit 
finns gäster från Åkersberga, 
Undenäs kyrkokör samt såväl 
solister som instrumentalister.
En mycket stor samling delta-
gare som under våren finsli-
par de olika stycken de skall 
framföra.

Kopplingar dit
Grunden att det är kör från 
Åkersberga ligger i att Åke 
Backlund har kopplingar till 
det uppländska samhället.
Nu blir det en busslast med 
gäster att ta hand om i ett par 
dagar - med logi och mat.

Ett av de mest populära
”Förklädd gud”  är en lyrisk 
svit från 1940 av Lars-Erik 
Larsson, med text av Hjalmar 
Gullberg. 
Sviten hör absolut till ett av 
den svenska konstmusikens 
mest älskade verk.

Gullbergs lyrik
Texten är hämtad från Gull-
bergs diktsamling Kärlek i 
tjugonde seklet skriven på 
30-talet.
I fokus finns guden Apollo, 

solens och poesins gud som 
straffas för att ha satt sig upp 
mot sin far, överguden Zeus 
själv. 
Han måste tjäna som fåra-
herde hos kung Admetos av 
Tessalien.
Så rullar berättelsen.

Något att se fram emot
Det lutar alltså åt en oför-
glömlig eftermiddag i Un-
denäs kyrka - när ”Förklädd 
Gud” skall framföras.

Delar av Undenäskören som skall framträda lördag 7 maj.

Undemäs kyrka är som vanligt under Sköna maj platsen för många aktiviteter. Lördag 7 maj väntar ett 
riktigt maffigt evenemang - ”Förklädd Gud framförs.

Nyhet !
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Öppen trädgård att njuta av ...

Sköna Maj 
kalender 
Undenäs-
bygden 

med Skaga
Onsdag 4 maj
Barnteater om Findus. 
Entre, förköp finns också
Spelas i Undenäsgården.
Torsdag 5 maj
Källebackens hembygdsgård - Gök-
otta o servering.
Vandring till Lidens källare
Lördag 7 maj
Konsert med körer o solister, ”För-
klädd Gud”, kyrkan. 
Entré. Förköp finns.
Söndag 15 maj
Lindbergavandringen i det vulkaniska 
reservatet.
Skagagården serverar lunch.
Måndag 16 maj
Stora bokbytardagen, Undenäsgår-
den
Fredag 20 maj
Byavandring med avslutande musik i 
kyrkan
Lördag 21 maj Vernissage 
Konstutställningen ”Konst o kaffe” i 
Prästgården
Öppet arkiv i Undenäsgården
21.5 - 28.5 
Utställningen ”Konst o kaffe” visas.
Servering.
Måndag 23 maj
Orgelsoppa, lunchmusik i kyrkan. 
Avslutas med soppa.
26.5-28.5
Konst & designutställning i Christine 
skola. Fyra utställare i vackra huset 
vid Viken.
Lördag 28.5
En hel dag med aktiviteter.
Lokal marknad, BeDas trädgård öp-
pen, Fotoutställning i Byahuset.
Undenästerrängen avgörs för tredje 
året. Tävlings o motionsklasser.
Söndag 29 maj
Skaga stavkyrka Gudstjänst.
Skagagården Mors dag tårtbuffé. En 
klassiker och populär tradition.

Barnteater om de 
suveräna Findus 
och själva Pettson

Lördagen den 28 maj har BeDas 
trädgård på Vångstigen 7 i Undenäs 
öppet.
Det sägs att trädgården alltid bjuder på 
något nytt och troligtvis är det så även 
i år.
Apropå trädgårdar historiskt så anses 
Botaniska trädgården i Upsala vara den 
första, tillkommen i mitten av 1600-ta-
let.

Pettson känner sig mycket ensam. En dag 
kommer Beda på besök, med sig har hon 
en kartong. ”Findus gröna ärtor” står det 
på den. 
I kartongen ligger en liten kattunge. 
Pjäsen berättar alltså när Pettson och 
Findus blev bästa vänner.

En halvtimme
Det blir barnteater onsdag 4 maj i Unde-
näsgården.
Under en halvtimme spelar Findus; Jen-
nie Lindgren och Pettson; Jonas Rimeika, 
upp ännu ett avsnitt om de både super-
hjältarna skapade av Sven Nordqvist.
Bästa ålder mellan 4-9 år, men ...

BeDas trädgård är öppen sista lördagen under Sköna Maj, den 28e.

Barnteater om Findus onsdag 4 maj i 
Undenäsgården

Trädgårdsodlandet i Sverige sköt fart i 
takt med att välståndet ökade och ”alla” 
ville ha en egen täppa eller trädgård.
Sedan har ju utvecklingen exploderat.
En trädgård är numera en lika naturlig 
del som själva husbyggandet.
Det finns ett antal oerhört vackra och 
fantastiskt välskötta öppna trädgårdar. 
I Undenäs finns en.  
Presentbod och kaffeservering finns.

Nyhet !
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Konstutställning i Christine skola
Det blir Design- och konstutställning i Christine skola, invid 
sjön Viken utanför Undenäs i slutet av Sköna Maj - vernis-
sage torsdag 26 maj och öppet de kommande två dagarna.
I den vackra gamla skolan visas konst på kläder, konstknap-
par och konstsjalar av Margareta Forslund.
Vidare blir det sandgjutna fjärilar av Elin Forslund och ler-
skulpturer av Lisa Undenäs. 
Ny utställare för året är målarinnan Inger Draminsky, som 
bl.a. ställer ut porträtt. 

Guidad vandring i år igen
i Lindberga vulkanreservat

Utställning och lyrik 
Karlsborg i Brovaktarstugan

Stora Bokbytardagen är något 
som arrangeras runt om i 
Sverige den 16 maj.
I Undenäs är bokbordet upp-
ställt i Undenäs den dagen.

Komma med en bok
Där kan man lämna en bok 
och ta med sig en annan hem.
Ett sätt att göra böcker mer 
tillgängliga. 
Biblioteket är också öppet och 
kaffeservering finns

Bokbytardag i Sverige 
och i Undenäs 16 maj

Stora bokbytardagen är den 16 maj.

Litteraturtipspromenad
under hela maj

Under hela maj är tipsfrågor 
med litteraturanknytning upp-
hängda i Undenäs. 
Tipspromenaden är cirka två 
kilometer lång och kostar 
inget att gå. 
Det finns frågor för både barn 
och vuxna och svaren finns att 
läsa i Undenäs bibliotek.

Folke Dahlberg sällskapet finns 
i Brovaktarstugan vid kanalen i 
Karlsborg.
Där på går 21-28 maj en ut-
ställning med bröderna Arne 
och John Wahlqvist.
De bor sedan början av 1990 
talet i Tiveden och det är där 
de finner inspiration till sitt 
skapande.
Varje dag skapar båda något, 
bild eller textrader.
Arne är framförallt bildkonst-
när och skapar sina ”Tiveds-

motiv” och naturbilder helst 
med blyerts och krita.
Han är också författare.

John poet
John är poet och har givit ut 
en diktsamling med namnet 
”Hittebarn”. 
John är ständigt igång med 
språket och orden som inspi-
rationskälla.
John läser dikter vid fyra till-
fällen under samma period.
Folke Dahlberg Sällskapet har 
också öppet sin utställning.

Elin Forslunds fjärilar.

Lindberga naturreservat besöks i år också.

Förhoppningen var att det 
kanske fanns intresse för 
guidad vandring i Lindberga 
vulkanreservat några år.
Men så fel det var.

Tradition
Nu görs det för sjunde året 
och  vandringen är tradition.
I år är det söndag 15 maj, 
Pingstdagen som gäller.

Naturen och geologien är så 
otroligt fascinerande att det 
tillkommer hela tiden nya 
intresserade.

Guide
Bo Ronge och Leif Andersson 
guidar förtjänstfullt i reserva-
tet som en gång var en vulkan.
Fascinerande - så det räcker - 
eller hur...

Nyhet !
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”Konst och Kaffe” 
i Prästgården 
I årets utställning deltar tolv 
konstnärer och tre grupper.
Det är:
Kerstin Bjärkstedt / Bir-
gitta Stenberg, Inger Dalsbro, 
Kristina Eriksson, Anette 
Hermansson, Stig Johans-
son, Tage Karlsson / Lars Erik 
Karlsson, Birgit Landström, 
Folke Dahlberg Sällskapet, 
Margareth Osju, Ulla Staf, 
Iréne Wikström, Aquarellerna, 
Torsdagsmålarna samt Unde-
näsvävarna. 

Öppet arkiv
Ingemar Wikenros och Mar-
garetha Rehnberg finns på 
plats i Undenäsgården för att 
svara på frågor och visa vad 
som finns i det innehållsrika 
arkivet.
Hembygdsföreningen arrang-
erar och det är öppet lördag 
21 maj.

Undenäs Sköna Maj mix

Byavandring
med musik
Fredag 20 maj guidar Ingemar 
Wikenros i en byavandring i 
Undenäs.
Inger B Larsson och kantor 
Christina Lindman medverkar 
också.
Vandringen avslutas med mu-
sik i Undenäs kyrka.

Gökotta med 
vandring till 
Lidens källa
Hembygdsgården på Källe-
backen med bygdens vack-
raste utsikt är öppen Kristi 
Himmelsfärdsdag. 
Det blir också Gökotta och 
delar av Undenäs kyrkokör 
deltar.
Även vandring till Lidens källa.

Kunnige Ingemar Wikenros, th 
har som vanligt flera aktiviteter 
på gång under Sköna Maj.
I år bl.a. Öppet arkiv och Bya-
vandring.

Lunch, gudstjänst 
och Mors dag 
i Skaga
Det blir flera aktiviteter i kul-
turmiljön Skagagården med 
Skaga stavkyrka.
Gårdsmiljön och den återupp-
byggda lilla kyrkan är populär.
Lunch  på Pingstdagen inleder.
Och avslutningssöndagen blir 
det Gudstjänst och lite senare 
den klassiska Mors Dags buf-
fén.

Nuss öppnar
Under lördagen 28 maj hål-
ler konstnären Axel Nuss sin 
ateljé öppen i Bjurbäcken, 
Undenäs.
Det blir blandade bilder i så-
väl teknik som motiv, även om 
olja och akryl dominerar det 
Axel Nuss producerar.

Lunchmusik i år 
också i kyrkan
Kantor Christina Lindman 
upprätthåller ”Sköna maj” 
traditionen.
Nu handlar det om att bjuda 
på en stunds lunchmusik.
Orgelmusik i Undenäs och 
sedan serveras soppa i Präst-
gården.
Allt under förnämliga begrep-
pet - Orgelsoppa.
I år blir det den 23 maj.

Tavla av Axel Nuss.

Källebacken.Trevligt att mötas av.
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Fin utmärkelse till Undenästerrängen
- arrangeras för tredje året lördag 28 maj

Det blir Vårmarknad under Sköna Maj - provet ifjol gick så bra 
att den återkommer - lördag 28 maj, när det sjuder av aktivi-
teter i Undenäs.
Initiativtagare och arrangörer är de tre kvinnliga företagarna 
som driver ICA, TrollTing och Ekosalongen i Undenäs.

Redan 20-talet
De kan glädja sig åt att redan har ett drygt 20-tal försäljare 
föranmält att de kommer.
Marrknadsbesökarna kan handla allt från växter och garn till 
korv, surdegsbröd och kolbullar med fläsk mm. 
Det lär bli mer när det är dags.

Marknaden återkommer

Den i löparkretsar snabbt 
mycket populära Undenäster-
rängen arrangeras i år lörda-
gen 28 maj.
Det är ett samarrangemang 
mellan Undenäs bygdens 
Byalag och SOK Unden. 
Undenästerrängen är en del-
tävling i Furhoffs Långlopps-
cup och har därmed fullstän-
dig klassindelning.

Årets arrangemang
Vid långloppscupens avslut-
ning utanför Trollhättan i hös-
tas valdes Undenästerrängen 
till Årets Arrangeman i den 
slutna omröstningen. 
Byalaget och SOK Unden är 
stolta över detta och ett stort 
tack går till funktionärer, 

deltagare och publik och för 
detta fick Byalaget och SOK 
Unden en vandringspokal.

Noggranna 
Att Undenästerrängen blivit så 
lyckad beror, säger arrangö-
rerna, på noggrann planering 
vid möten i Undenäsgården. 
För att få bort sumpmarker i 
spåret forslade Byalaget bort 
40 kubikmeter träspån där det 
behövdes. 

Lite tråkig
Första året var barn- och ung-
domsbanan en vändbana lite 
tråkig på väg som inte hade 
det minsta terräng. 
Så förra året blev det i stället 
en terrängslinga på ca en km 
som verkligen var uppskattad. 

Något som också var uppskat-
tat var vätskekontrollen ute 
på den längre banan., noterar 
arrangörerna.
Långa banan
Den långa banan är 3,5 km 
lång och kutas en eller två 
gånger beroende på ålders-
klass. 
Starten är bredvid Klockarval-
len och målet är på vallens 
gräsmatta.

Förutom tävlingsklasser finns 
det motionsklasser. 
I motionsklasserna kan man 
välja ett eller två varv och man 
behöver inte vara medlem i 
någon förening.

Promenera
Man kan välja att promenera 
om det känns så.
Prisutdelningen sker i Unde-
näsgården. 

Undenästerrängen valdes till Årets arrangemang på Västergötlands sammandrag i Trollhättan. Lördagen 28 maj arrangeras det för tredje året.

Två fjolårssegrare, Kurt Andersson, Istrums SK med den uppskattade 
träplaketten och Julia Hagberg, Ryda SK
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I år kommer många att möta 
Trolltivedens Fotoklubb och 
dess medlemmar och dess 
bilder.
Föreningen kommer att ha ut-
ställningar på flera platser.

Utställning
Janne Rickard hade fotat 
länge och väl, när han publi-
cerade några bilder i #Sköna 
Maj”-tidningen och medver-
kade med en utställning på 
Tivedstorp.
Det var 2013.

Malin skriver
Här kommer lite mer om hur 
föreningen fungerar.
Det är Malin Levin i styrelsen 
som har skrivit:
Föreningen bildades 2014 
och har idag 83 medlemmar 
mellan 13 och 83 år, varav 53 
är kvinnor och 30 män.
Klubben har ingen lokal vilket 
ger större möjligheter att träf-
fas ute i skog och mark.

Naturfoton
Klubbens inriktning är som 
namnet antyder trollska tive-
den som vi fångar med hjälp 
av naturfoton. 
De flesta fotograferar digitalt 

Berättelsen om Trolltivedens Fotoklubb
men kravet är inte att ha nå-
gon värsting kamera utan det 
går bra med en vanlig mobil-
telefon. Vi inspirerar och lär av 
varandra, ung som gammal.
Ingen avgift
Vi har ingen medlemsavgift 
utan var och en håller med bil, 
fikakorg och ett gott humör. 
Uppsamling och samåkning 
brukar fixa sig. 
Resor och utflykter anordnas 

regelbundet. Oftast är det kor-
tare resor i närområdet under 
helger eller kvällar. 

Skogsträffar
Skogsträffarna anordnar vi via 
Facebook och läggs ut efter 
medlemmarnas förfrågningar 
eller styrelsens förslag och då 
gäller det att hänga med.

En tävling
Vi har som mål att ha en 
tävling, vilket ska resultera i 

Trolltivedens fotoalmanacka 
där 12 bilder ska publiceras.
Klubben har flera gånger haft 
fotoutställningar runt om, tex 
Tivedtorp, Ösjönäs, Undenäs, 
Karlsborg och Laxå.

Foto o filmfestival
Härförleden i Hasselfors på 
foto och filmfestivalen. Då 
visades utställningar, bildtäv-
lingar och mycket annat. 
Över 300 besökare kom.

Mossen - foto: Janne Rickard.

5137 56
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Hembygdsgården i Finnerödja med bakdag i år 

Ramundebodadagen
hantverk, vandring 
och guidning till 
högläsning för barn

Finnerödja Hembygdsgård 
är vida känd för att det är 
välskött, det är en otrolig 
samling byggnader och där är 
mycket på gång.
Sköna Maj tider betyder öp-
pen gård, i år på helger, med 
utställningar o loppis och kaf-
feservering.
Extra mycket på Mors dag.

Stora bakugnen
I år eldas det också i ugnen, 
under Pingsthelgen och Ewa 
Hermansson förklarar:
- Man kan komma och prova 
på bakning av brödkakor i 
Bagarstugan. Det går bra att ta 
med sig vad man vill baka av.

Mer aktiviteter
Hembygdsföreningen anord-
nar ju dessutom två lokalhis-
toriska aftnar med resandefol-
ket i fokus.
Dessutom står de värd för en 
Distansritt tävlan för hästar 
som Nerikes distansryttarför-
ening ordnar.

Stora bakugnen på Finnerödja hembygdsförening värms helgen 14-15.5 då det är fritt fram att pröva bröd-
bakning. 

Ramundebodadag blir det 21 maj. Övre bilden från återinvigningen 
2012. Nedre bilden visar den sk. ”dubbelkällaren”

Åren går och det är snart 
fyra år sedan den då utgräv-
da och restaurerade kloster-
platsen invigdes.
Det var 30 juni 2012 och då 
hade Ramundeboda Intresse-
förening funnits i ett halvt år.

Servicen förbättrats
Platsen har utvecklats och 
Café Sockenstugan har för-
bättrat öppettider, utbud, nu-
mera lagad mat och servicen 
i allmänhet.
Den fantastiska naturen och 
kulturmiljön fanns sedan 
tidigare.
Kulturchef Thomas Forss i 

Laxå har varit drivande för att 
under Sköna Maj lyfta fram 
platsen och miljön.
Så på Pingstdagen, söndagen 
15e maj blir det en heldag vid 
Borasjön.

Börjar hantverk
Tanken är att ha lite hantverk 
som visas upp under dagen.
Sedan en vandring ut till käna 
Ö-udden - en avskild plats att 
vistas i stillhet.
Det bjuds på guidning av 
området.
Samt avslutning fram på ef-
termiddagen med sagoläsning 
för barnen.

79

858483

828180

Nyhet !



 33Sköna Majs evenemangstidning 2016 Finnerödja - Ramundeboda

Två lokalhistoriska aftnar om Resandefolket 

10-16 - Hantverksmarknad
10 - Guidad tur till Öudden, ca 3 tim. Ta med eget fika.
14 - Guidad tur vid Klosterplatsen.
15 - Sagostund i dubbelkällaren. 
Laxå bibliotek läser för barn ur boken Anntott och An-
ton träffar Kungen. Alla barn får ett sagohäfte av boken.

Ramundeboda
klosterplats

Välkomna !
Arr: Ramundeboda intresseförening,  Sydnärkes 

miljöförvaltning, Laxå kommun Kultur- och fritid i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Lördag 21 maj

Finnerödja Hembygdsfören-
ing lyfter även i år fram resan-
defolket och de utgrävningar 
som gjorts i den sk. Krämar-
stan.
Att föreningen gör det är inte 
konstigt.
Finnerödja och dess hem-
bygdsförening har nämligen 
blivit lite av centrum i Sverige 
för just forskningen kring 
resandefolket.

Resandehistorien
Under Sköna maj blir det före-
drag, berättelser och informa-
tion vid två tillfällen.
Den 3 maj så är det Leif Vörde 
och Hans-Owe Persson som 
koncentrerar sig kring resan-
dehistoria från sent 1700-tal 
och framåt.
Både kunniga och kända lokala 
forskare.
Två veckor därefter, tisdag den 

17 maj, blir det besök från 
Örebro.
Det är Martin Edlund, Läns-
museet och Mia Geijer, Läns-
styrelsen som då berättar om 
de arkeologiska utgrävning-
arna i Krämarstan.

Så började det
”Krämarstan på Myra” är det 
begrepp som området går 
under. 
Det är bosättningar från 
”Resandefolket” i början av 
1900-talet.
De ligger på höjden söder 
om Finnerödja ner mot sjön 
Unden.

Föreläsning
År 2002 föreläste Bo Hazell i 
Finnerödja och det fick stor 
genomslagskraft. Året efter 
inventerade föreningen om-
rådet. 
År 2004 dokumenterade 

arkeolog Kenneth Andersson 
på Länsstyrelsen området som 
fick status som kulturminne.

2010 ny föreläsning som 
skapade ett projekt - som gav 
utgrävningarna.

Lokalhistoriska aftnar om Resandefolkets historia och om utgräv-
ningarna i Krämarstan hålls i Finnerödja.
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Filmpremiär - Owe 
visar ”Route 66”

Söndag eftermiddag den 22e 
blir det filmpremiär i Älgarås 
servicehus.
Owe Hermansson visar ”Route 
66” efter sin resa utmed kultu-
vägen.
När han skrev lite inlägg på 
Facebook visade det sig snart 
att många läste och uppskat-
tade berättelserna.

”Min förhoppning”
- Min förhoppning är att 
filmen ska kittla alla som är 
nyfikna på att själva göra resa 
men också att ge de som be-
sökt detta stora land en aha-
upplevelse, förklarar filmaren.

Tre veckors resa
Owe Hermansson fortsätter:
- Vi åkte tre veckor på Route 
66 – inklusive avstickare till 

Samling i Älgarås 
Maskinhistorisk dag

Traktorparad på Maskinhistoriska dagen.

Extremt välskött och ordning och reda.
Alltid hjälpsamma.
Väldigt många bra maskiner och fordon.
Många ”godbitar”.
Så låter det när de Maskinhistoriska dagen i Älgarås kom-
mer på tal bland de som kan branschen.
Vartannat år äger evenemanget rum och det drar alltid 
storpublik.
I år är det på Pingstafton lördag 14 maj och platsen är gamla 
sågverket i Älgarås, där finns stora ytor.
Upptagningsområdet är stort - och här finns närkingar, 
värmlänningar, smålänningar och mälardalingar.
Förutom alla sorters maskiner och fordon finns loppis, ser-
vering.

Det är alltid storpublik på Maskinhistoriska dagen.

Maskiner konstruerade till det mesta.

Monument Valley, Grand 
Canyon och Las Vegas – för 
att avsluta med två veckor i 
Kalifornien. 

Öppnade 1926
Route 66 öppnades i novem-
ber 1926 och i sin helhet 396 
mil. Officiellt togs namnet 
bort 27 juni 1985.
Vägen var ett uppsving för 
de orter som passerade. En 
mängd motell anlades, vissa 
finns kvar än idag och vårdas 
minutiös av sina ägare. 
Andra står i glömska och på-
minner om sträckans glansda-
gar.

Samarbete
Filmvisningen är ett samarbe-
te mellan filmaren och Älgarås 
hembygdsförening.

Vid Piren i Santa Monica, Los Angeles.

Nyhet !

Hova - Älgarås - Otterberget

26

25
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Öppet vardagar 11-16
Torggatan 17, Hova

0506 305 03

Lördag 7 maj
kl. 14-15 Om Stikkan

Lars-Göran Ytterberg berättar
Vismakarna spelar

Kl. 19 Fri scen
Anmäl för att komma upp på scen

Pub

Stenhuggare till
Otterbergets camping
Kees och Lydia Donkersteeg 
på Otterbergets camping har 
bjudit in stenhuggare Bart i år 
igen för att visa upp för arbete 
i sten går till.
Det är helgen 7-8 maj och på 
söndagen finns Hova Hem-
bygdsförening på plats och visar 
det traditionella Kägelspelet. På 

campingen som är öppen fredag 
- söndag hela Sköna maj kiosk o 
uteservering.
En specialité är spelet biljardgolf.
Sandstranden utmed sjön Ska-
gern är kilometerlång.
Ifjol invigdes också en cyklväg, i 
samarbete med Fårgården Åse-
bol, som är 50 km lång.

Stenhuggare på Otterbergets camping

Rockfickan scenen
hetare än någonsin

Sköna maj rock lördag 28 
Musikföreningen Rockfickan 
föddes på det ljuva 80-talet.
Som i alla ideella föreningar 
gick livet upp och ned.
Och föreningen hamnade lite i 
dvala för sju-åtta år sedan.
Nu - nu är scenen i upprus-
tade och fräscha Rockfickan-
huset hetare än någonsin.

Populär
I musikkretsar har Rockfickan 
alltid varit ett populärt ställe 
att komma till.
Gemytligt och banden väl 
omhändertagna och ”inget-är-
omöjligt”-mottot passar i en 
bransch där vad som helst kan 
hända.

Ekonomi
Genom övertagandet av 
Nordens största Skivmässa 
som arrangeras i juni, så fick 
föreningen mer att göra.
Men också ett årligt tillskott i 
kassan - som motvikt till för-
lusterna på konserterna.

Sator
På senare år har nätverken 
växt, och för Rockfickans del 
inneburit att de kunnat ordna 

- annars omöjliga konserter - 
svenska världshårdrockbandet 
Sator ett exempel, fler finns.

Lokalt
”Sköna Maj” rocken återgår till 
sitt ursprung - det innebär ett 
tillfälle för lokala band att få 
scenvana och komma ut.
Lördag 28 maj blir det i år. 
Fyra band på scen.
Pub som vanligt.

Scenen Rockfickan i Hova.

Från Skivmässan i Hova.

7877

20
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Kulturutvecklare Jane Rosen-
lind hade en idé.
Teaterskola för barn...
Hur få igång det i Gullspångs 
kommun ?
Jo, samtal med Pea Winter, 
och chefen Inger Nilsson på 
Studiefrämjandet och med 
skådespelare och teaterpeda-
gog Stefan Skärlund.
Ja - Jo, men visst- Jätteroligt 
- Klart det går - löd kommen-
tarerna.
Sagt o gjort.

Började i Smältverket
I Gullspång fanns lokalerna i 
fritidsgården ”Smältverket”.
Där startade skolan och det 
blev succé - över 20 barn. 
Jämförelse - en årskull i kom-
munen är ca 30 stycken.
Sedan  var det dags för utök-
ning till Hova.
Och här kollade Jane med 

Dom fixade succén Teaterskolan
Nu är det dags synas på Sköna Maj

Stefan Skärlund skådespelare och teaterpedagog.

Jane Rosenlind kulturutvecklare i Gullspångs kommun.

Musikföreningen Rockfickan 
om träffarna kunde vara i de 
lokalerna.

Tar steget ut
Nu tar Stefan Skärlund och 
Teaterskolan steget ut och är 
med under ”Sköna maj”.
Deltar både i Hovas Sköna Maj 
heldag den 7e maj och sedan 
under Otterbäckens heldag  
som är två veckor senare - 
lördagen den 21e maj.

Två aktiviteter
Under våren tränar eleverna 
på något litet stycke som de 
kommer att uppträda med 
under Sköna Maj.
Och dessutom både i Hova 
och i Otterbäcken,  blir det 
även ”Prova på” för de som 
vill.
I Otterbäcken blir aktiviteter-
na i Gallernästets skola. 
I Hova i lokal på Långgatan 4.

Nyhet !

Internationellt 
i Mokyrkan i 
Hova
I Mokyrkan i Hova blir det två 
arrangemang under Sköna 
Maj.
Fredagen 13 maj är rubriken, 
”Hova möter världen”, med en 
kväll i internationell anda-
med mat och musik från olika 
kulturer.
Söndagen 29 maj är det ”Fira 
Morsdag med grillkväll vid 
Mokyrkan”, musik och sam-
varo. Avslutas med andakt.Sång o musik och mat fredag 13 maj när det arrangeras ”Hova möter världen” i Mokyrkan

Nyhet !

Hova - Älgarås - Otterberget

21

16
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Heldag Sköna Maj 
i Hova lörd 7e maj

Affärer 
extra 
öppet

- STOR 
lager

rensning
kl. 9 - 14

Ur programmet

9-14 Utställning Mejerihistorien        
Torggatan 14                     

11-12 Teaterskolan för barn - Prova på !
Långgatan 4

12-16 Konst & Musik Lelle B`s galleri
Älgaråsvägen 29

12-18 Vernissage ”Lek & Lust”, Galleri Hova
Torggatan 18

13-13.30 Några elever Teaterskolan framträder
Långgatan 4

14-15 Om Stikkan - berättande och levande musik
Torget och Veras magasin, Torggatan 17

19-24 Fri scen på Veras magasin ,
Torggatan 17

Köpmannaföreningen, Högsåsen Natur & Kultur, Studiefrämjandet, 
Galleri Hova, Lelles Konst & Musik, Vera magasinet, L-G Ytterberg

PROVSMAKA
nya Hovaosten!

Lek och lust på Galleri Hova
”Lek och lust” heter Galleri 
Hovas medlemsutställning 
som har vernissage lördag 
7 maj och pågår till 28 maj. 
Galleriet startades för tre år 
sedan i samband med Sköna 
Maj. 
Få trodde att galleriet skulle 
finnas mer än några veckor. 
Nu börjar galleriets fjärde år.
Tio konstnärer o medlemmar
De tio konstnärerna har 
samlats kring ett gemensamt 
tema, som var och en tolkar 
med sina egna tekniker. 
Det blir föremål i lera, tenn, 
trä och glas samt tavlor i 
akvarell, olja och textiltryck. 
Dessutom ett och annat foto. 

Lekfullt
- Utställningen ska vara riktigt 
lekfull, säger Jessica Lindholm, 
illustratören bland konstnä-
rerna. 

Hon berättar att Gullspångs 
skolbarn från årskurs 4 kom-
mer på studiebesök i maj. Ett 
av många besök från skolan 
som Galleriet har mycket bra 
samarbete med.

Workshop
- Då erbjuds eleverna också 
en workshop som galleriets 
konstnärer håller i. 
- De ska få göra tryck på pap-
per och tyg med en rolig och 
enkel teknik, avslöjar hon.

Medlemmarna är
Galleri Hovas tio medlemmar 
är Maj Bredin - pärlsmycken, 
Anna Bergström och Maria 
Folkesson - keramik.
Vidare Jan Erik Hedelin - tenn 
och silver, Margrét Kållberg - 
textil.
Jessica Lindholm - illustratör 
och målningar, Eva Nyström 
Rittsel - glas, Pär Rittsel - foto.
Samt  Anna Thorén Persson 
- målningar och Sigge Wahl-
stedt - trä.

Maria Folkesson och keramik 
käpphäst.

Galleri Hova bjuder på medlemsutställningen ”Lek och lust”.

Hova - Älgarås - Otterberget

19



38 Sköna Majs evenemangstidning 2016

Skall Sverige något svenskt jordbruk ha ?
Hovas Mejerihistoria i utställning - Prova Hovaosten

Det 
är 

dags 
nu 

Lelle
Lennart Bodarve är Lelle 
med stora delar av den 
svenska rockbranschen.
Gitarristen numera boende 
i Hova i hus där han har 
sitt ”Lelle B´s galleri”, var 
med när det begav sig med 
RockOlga o de andra ban-
brytarna.

Målar
Förutom musiken så har 
han sitt målande.
Figurativt, abstrakt, starka 
färger - mångsidigt - som 
konstnären själv.

Bollgeni
Lelle är född bollgeni. Och 
det spelar inte så stor roll 
om det är en liten bordten-
nisboll eller stor fotboll.
Under Sköna Maj har han 
sitt Galleri öppet fredagar 
och lördagar.

Musikkonsert
Fredagen den 27e maj 
har Lelle kallat ner några 
vänner för en livekonsert i 
trädgården. Det var succé 
ifjol.
Det blir ett par timmars 
livespel, dessutom finns lo-
kalt yngre band med också.

Nog är det dags
Så nog är det dags nu - 
gitarristen, målaren och 
bollgeniet Lelle. 

Lelle Bodarve proffsmusikern, bollgeniet och målaren var med när rocken kom till Sverige. Under Sköna 
Maj bjuder han in till sitt ”Lelle B´s” galleri, men bjuder också på livekonsert fredag 27 maj.

Det finns numera tre mjölk-
bönder i Hovabygden. På 
60-talet var det drygt 40 gårdar 
som levererade.
Å andra sidan levererar trion 
mer än vad som kördes med 
mjölkbilen härifrån förr.

Hovaosten
Det är några av de uppgifter 
som finns i utställningen om 
Hovas mejerihistoria som 
Carina och Anders Levahn samt 
Karl-Erik Gustafsson gjorde 
till Vintermarknaden, när Arla 
lanserade sin ”Hovaost”.
Nu tas utställningen fram igen- 

väldigt många såg den senast, 
men intresse finns att se den 
igen. Utställningen blir i Sköna 
Majs kontor på Torggatan 14c 
under lördag 7 maj. 

Mejerihistorien
Hovaosten finns att provsma-
ka. Ursprungligen hette den 
”Riddarost” och var den första 
kantlösa osten.
Hovas organiserade meje-
rihistoria var från 1920-ta-
let in på 70-talet och bl.a. 
producerades vad som 
benämndes”världens största 
ost”.

En av många bilder på utställ-
ningen - den här visar en av de 
väldigt stora ostar som Hova 
mejeri var lite specialist att sälja.

Hova - Älgarås - Otterberget
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Allt fler vill lyssna 
på Lars-Göran när 
han pratar Stikkan

- Det är många som ringer 
och frågar om jag kan komma 
och berätta. Tycker det är 
jätterolligt att vi kunnat lyfta 
fram Stikkan så här.
Lars-Göran Ytterberg gick 
länge och funderade hur byg-
dens son - Stikkan Andersson 
skulle kunna uppmärksam-
mas.

Meste låtskrivare
Stikkan är Sveriges meste låt-
skrivare med 3.000 (!) texter o 
sånger bakom sig. Han föddes 
i det Gröna huset på Torget 
och växte upp i byn.
När statyn kom till, gjord av 
Jessica Lindholm, blev det en 

markering om betydelsen.
Bestämde sig

Så en Sköna Maj bestämde 
sig Lars-Göran för att be-
rätta lite och så spelades det 
Stikkanmusik. Lyckat !
Det blir i år också - lördagen 
7e maj och det är Visma-
karna som spelar. Platsen är 
Vera magasinet.

Runt i bygden
Då har Lars-Göran varit på 
ett flertal platser i bygden 
och berättat - både i Lyre-
stad, Otterbäcken och Tived.
Det är sånt som är att levan-
degöra vår gemensamma 
kulthistoria. 

Lars-Göran Ytterberg och Vismakarna levandegör Stikkan Anderssons 
liv lördag 7e maj på Veramagasinet.

Hova IF har jubileumsår - firar 100 år. Under Sköna 
Maj blir det Getryggen och en Jubileumscup

2016 är ett mycket speciellt år för Hova IF.
Föreningen fyller 100 år.
Föreningen har alltså funnits och verkat i etthundra år ! 
De är med under Sköna Maj med sin traditionella vandring 
på Getryggen onsdag 25 maj med grillning o fika i vindskyd-
det.
Som en Jubileumsaktivitet ordnar föreningen en stor Ung-
domsfotbollscup på Movallen under Kristi Himmelsfärdsda-
gen.

Sköna Maj Kalender
Hova - Älgarås
Torsdag 5 maj 
Hova IFs fotbollcup Moval-
len
Lördag 7 maj - Hel dag
Affärerna extra öppet, 
Utställning, Vernissage, 
Teaterskolan workshop o 
framträdande.
14 Om Stikkan m musik
19-24 Fri scen, Vera maga-
sinet
Fredagar o lördagar o 
söndagar
Otterbergets camping. 
Stenhuggare 7-8 maj, Kä-
gelspel 8 maj.
Fredagar o lördagar 
Galleri Hova, Lelle B´s gal-
leri
Tisdag 10 maj
Hur Hova blev Hova - sam-

tal om Hovas tidiga historia.
Fredag 13 maj
Mokyrkan - ”Hova möter 
världen”.
Lördag 14 maj, Pingstafton
Motorhistorisk dag, Älgarås
Torsdag 19 maj
Internationellt café i Älgarås
Söndag 22 maj
Filmpremiär ”Route 66”, Äl-
garås servicehus.
Onsdag 25 maj
Getaryggen, vandring, grill-
ning
Fredag 27 maj
”Lelle & hans vänner”, Live-
konsert
Lördag 28 maj
Sköna Maj rock, Rockfickan
Söndag 29 maj
Mors dag i Mokyrkan

Hur Hova blev Hova - del 2
När Arne Danielsson och Ulf Sandberg bestämde sig för att 
arrangera en kväll om ”Hur Hova blev Hova” och där Arnes 
kunskaper skulle vara den bärande delen.
Då kom etthundrafem personer till Sessionssalen och det var 
väldigt, väldigt fullt.
Nu gör duon om samma sak - tisdagen den 10 maj, så blir det 
samtal.
Denna gången blir det entrépeng med kaffe med fika.

Internationellt café i Älgarås
Folkrätt o flyktingkretsen Röda Korset i Skaraborg bjuder 
in till sitt kontor, café och till flyktingförläggningen i sam-
hället. Lite blandat erbjuds - inte minst att känna interna-
tionell atmosfär. Datum torsdag 19 maj.

23

24

18

15



40 Sköna Majs evenemangstidning 2016

Gäddträff 
på Unden

Undens fiskevårdsområde anordnar trollingtävling
Lördagen 28 maj kl. 09.00 – 17.00

Kaptensträff kl. 08.00
Tävlingen gäller endast för fiske efter stor Gädda.

Inmätt fångst tillfaller föreningen.
Beställ anmälningsblankett hos 

Christer Johansson tel. 070-625 49 46
Mailadress: smedsbolet@gmail.com
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Nu ska arkeologer
ta sig en titt - två ggr
Högsåsen föreningen 
fortsätter på fjolårets in-
slagna väg - bjuder Västra 
Götalands arkeologer att 
komma och titta.
I ösregn ifjol var det Mulle-
ruds finurliga och inte helt 
klargjorde små rösen.
Succé var den enhälliga 
summeringen.

Två besök
I år blir det två besök. Tors-
dag 12 och torsdag 26 maj.
Från sen eftermiddag till 
kväll.
Ansvariga från föreningen 
blir Göran Zackrisson och 
Jan-Christer Wahlbäck.

Åsebolsbäcken
Den 12 maj blir det vand-
ring utmed Åsebolsbäcken 
med star på gamla skogsin-
dustriområdet där torvfa-
brik, sågverk m.m. låg.
Utmed bäcken finns ruiner 
av kvarnar, kvarndammar, 
kraftstation, vadmalsstamp 

och mycket mer.
Runt Högsåsen

Den 26 maj blir det rund-
vandring på naturreserva-
tet Högsåsen.
Föreningen har alltid fun-
derat var de första sved-
jefinnarna byggde första 
torpet på 1600-talet.
Från Västra Götalands re-
gionen arkeologavdelning 
medverkar Elinor Gustavs-
son båda tillfällena samt 
industriantikvarie Hans 
Hellman och arkeolog
Mats Hellgren.

TVÅ EGNA
VANDRINGAR

DESSUTOM
PÅ HÖGSÅSEN

Högsåsenföreningen har 
dessutom bokat in två 
torpvandringar under 
Sköna Maj.
Det är måndag 2 maj och
onsdag 18 maj.

Det gamla skogsindustriområdet vid Åsebolsbäcken och Gårdsjön skall 
besökas av arkeologer under Sköna Maj.

Bild från september ifjol när milan i Kvarnfallet kolade. Nu dags riva 
den. Måndagen den 9 maj sker det - med försäljning av kolen, av kola-
rens kaffe och kolarens korv o ibland lite dragspelsmusik.

Dags att riva milan i Kvarnfallet

76
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Lammsläppet i Åsebol lördagen den 21 maj i år
- guldvaskning, lokal marknad, ponnyridning

”Dom som gick före - 
fascinerar. Inom vår 
första folkrörelse, 
den frireligiösa var 
många kvinnor...”

Öppen gård i Åsebol blir det lördag 21 maj, då släpps lammen ut i det gröna och det 
brukar vara gott om jublande besökare,

Lammsläppet i Fårgården i 
Åsebol har blivit en klassiker 
under ”Sköna maj”.
Ett sådant där arrangemang 
som det pratas om av så 
många.
Något hundratal lamm som 
får springa ut i det gröna för 
första gången.
Och visar glädje, förvåning - 
och lite allt möjligt.

Sköna Maj 
Kalender för 
Högsåsen-
Åsebol- Bar-
rudsbygden
Måndag 2 maj
Högsåsen reservatet - Torp-
vandring
Söndag 8 maj
7e Barrudsföredraget m 
sång o musik
Måndag 9 maj
Rivning kolmila, Kvarnfallet
Torsdag 12 maj
Åsebolsbäcken Vandring 
med arkeolog
Onsdag 18 maj
Torpvandring Högsåsen
Lördag 21 maj
Öppen Fårgår Åsebol m 
lammsläpp, lokal marknad
Torsdag 26 maj
Högsåsen vandring med 
arkeolog
Lördag 28 maj
Gäddträffen, fisketävling på 
Unden.

Runt omkring gott om folk, 
barn och äldre, och alla trivs 
på ängen där i Åsebol fårgård.
Över tid har också de lokala 
försäljarna blivit fler och fler.
Lokalproducerat som visas 
upp.

Guldvaskning
Guldvaskare Pettersson brukar 
också komma med sin vask-
panna och visa hur det går till.

I år kommer fotograf och 
träsnidare Janne Rickard och 
visar träsnideri med motorsåg.
Lite allt möjligt
Ponnyridning för de mindre 
och traditionell hästskokast-
ning - plus servering och lite 
annat blandat.
Men det är klart - att se lusten 
och glädjen hos lammen - det 
är ändå något alldeles särskilt.

Barrudsföredraget med 
föredrag och sång och musik 
brukar avsluta ”Sköna Maj”.
I år kommer det redan söndag 
8 maj, men inriktningen är 
densamma.
- Starka kvinnor som gick före 
och vågade trotsa normer, 
traditioner och som bidragit 

ofantligt mycket till samhällets 
utveckling, kommentarer Ulf 
Sandberg som håller i föredra-
gen.
Fortfarande i vissa länder är 
cyklande kvinnor något som 
ses som fel. Frälsningsarméns 
kvinnor började cykla på 
1860-talet. Lina Sandell talar 

om en kvinnlig Gud. Kvinnor 
predikade för 150 år sedan.
- Exemplen är hur många som 
helst.
Sången och musiken står 
Hova-Älgarås kören för under 
ledning av Birgitta Lidman.
Servering och Anitas special 
serveras.

Majgrönska i byn Barrud.

Fiskare 
träffas 

på Unden 
-Gäddträff 

väntar 
Det var 2014 som Fören-
ingen Undens fiskevårds-
förening beslutade om en 
fisketävling.
Namnet blev ”Gäddträff” och 
meningen var att förstärka 
övriga fiskarter i sjön genom 
att ta upp just gäddor - dessa 
vattnens monster.
Nåväl, sagt och gjort - och 
det har fungerat.
Nu är det dags igen - lördag 
28 maj blir det samling i 
norra delen av sjön för re-
gistrering och information.
Sedan är det som alltid - Låt 
det nappa ! 70
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NOT - ALLA TIDER O PLATSER 
I EVENEMANGSTIDNINGEN 

ALLTID MED 
RESERVATION FÖR EV. FEL 

OCH ÄNDRINGAR!

Sköna Maj karta 2016

Gröna streck är förslag på vackra vägar.
Upptäck gärna vår bygd.

Vättern

Viken

Unden

Skagern

Vänern

Laxå

Karlsborg

Töreboda

E20

E20

26

26

49

49

Mot Askersund

85

Svart linje runt röd fyrkant betyder att det finns 
kaffe eller matservering.

25

Källa karta: Lantmäteriet, Öppen data.
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Södra Råda
1. Södra Råda konsert

Gullspång
2. Laxtrappan, föredrag

Otterbäcken
3. Hembygdsmuseum öppet
4. Järnvägsmuseum öppet
5. Kooperativet Laxen Öppet
6. Badängens fiskrestaurang öppen
7. Badängen Utställning invigning
8. Folkets Hus loppis
9. Gallernäsets skolas matsal, Teaterskola
10. Vänercamping Barfoten kiosk o  ute-
servering
11. Vänercamping Barfoten invigning
12. Boulebana invigs, Vänercamping 
Barfoten

Hova
13. Affärerna i Hova extra öppet lörd 7.5
14. Vera magasinet, lunch, fika, pub.
15. Vera magasinet, ”Om Stikkan”
16. Teaterskola för barn, Långgatan 4,
17. Utställn, Provsmaka Hovaosten, Torg-
gatan 14c
18. Sessionssalen, ”Hovas tidiga historia, l
19. Galleri Hova, Torggatan 16,
20. Rockfickan ”Sköna Maj rock”
21. ”Hova möter världen”, Mokyrkan
22. Konst och Musik,Lelle B´s Galleri, 
Älgaråsv. 29. Livekonsert.
23. Movallen, Fotbollsturn. ungd, Prome-
nad Getaryggen

Älgarås
24. Internationellt café, kägelspel m.m. 
Hyreshusen
25. ”Route 66”, filmpremiär Älgarås servi-
cehus
26. Motorhistorisk dag, Älgarås sågverk

Hajstorp
27. Hajstorp slusscafé  & vandrarhem
servering
28. Hantverkarna kring kanalen

Skaga
29. Skagagården med Skaga kapell, Guds-
tjänst. Lunch, Mors dags buffé 
30. Lindberga naturreservat, guidad 
vandring

Undenäsbygden
31. Sätra Herrgård, mat, kulturmiljö

32. Christine skola utställning
33. Lokal marknad i Undenäs
34. ”Förklädd Gud”, konsert, Undenäs 
kyrka
35. Orgelmusik, Undenäs kyrka
36. Prästgården, konstutställn, serv.
37. Fotoutställning, Byahuset
38. Undenäsgården Öppet arkiv, Bokby-
tardag
39. ”När Findus var liten”, Undenäsgården
40. Öppen Trädgård, BeDas 
41. Klockarevallen Undenästerrängen
42. Källebacken, Gökotta och Hembygds-
gården öppen

43. Konstnär Axel Nuss, Bjurbäcken

Karlsborg
44. Brovaktarstugan, utställn o lyrikläs-
ning

Vätterstranden
45. Igelbäcken masugn. Kulturmiljö.
46. Utnäset, vandring m lunch i Naturre-
servatet.

Tivedsbygden
47. Infocentral Nationalparken
48. Bosse Os äventyrsvandring, Koppar-
hult
49. Perstorps loge - Hemma hos Martha & 
Anders
50. Tiveds kyrka, musikgudstjänst o kyrko-
gårdsvandring
51. ”Hela huset fullt”,Skolbyggnaden i 
Tived, utställn, serv. m.m. 
52. Konst-i-Ring, invigning, Skolbyggnaden 
i Tived

Tivedstorp
53. Tivedstorp, mat o kaffeserv. o musik. 
Kulturmiljö.
54. Kvällsöppet m pub, Tivedstorp
55. ”Rötter”, fullspäckat 3-dagars kultur-
evenemang, Tivedstorp. Byavandringar, 
föredrag
56. Trolltivedens fotoklubb, utställn, 
Tivedstorp
57. Lilla tanternas galleri, utställn, Tived-
storp
58. Naturdag, en hel dag m aktiviteter, 
Tivedstorp. Information, guidningar, 
gärdsgårdskurs.

Dammtorp-Åboholm
59. Dammtorp hembygdsgård, Rivning 

kolmila
60. Åboholmskvarn, visning
61. Åboholm, Familjedag
62. Allsångscafé, Åboholm
63. Tanternas lilla Galleri, konstutställn, 
Bosjön

64. Sörbytorp ladan, konstutställn.

Olshammar
65. Olshammarsgården, mat o kaffe, Öp-
pet alla dagar. Guidningar.
66. Birgitta kyrkan, Olshammarkyrkan.
67. Byavandring i Olshammar, start Ols-
hammarsgården

Häggeboda - Baggekärr
68. Camping Tiveden kaffeserv. uteterass. 
Öppet alla dagar. Drop-in-segling.
69. Häggeboda glas, konstutställn ”Fyra 
konstnärer - fyra uttryck”.

70. Undenträffen, Fisketävling

Högsåsen-Åsebol
71. Barrud, 7e Barrudsföredraget, sång o 
musik o fika
72. Fårgården Åsebol, Lammsläpp o Lokal 
marknad o Hantverk
73. Arkeolog från Västarvet leder vandring 
utmed Åsebolsbäcken

74. Kvarnfallet, rivning av kolmila, serv.
75. Högsåsen vandringsledscentral
76. Torpvandring Högsåsenbygden

Otterbergets camping
77. Otterbergets camping, uteterass serv.
78. Stenskulptör visar, kägelspel m.m.

Finnerödja
79. Finnerödja hembygdsgård, serv, ut-
ställn. Kulturmiljö.
80. Pröva på baka, loppis Finnerödja hem-
bygdsgård
81. Distansridning tävling, Finnerödja 
hembygdsgård
82. Lokalhistoria om Resandefolket, NTO-
lokalen

Ramundeboda
83. Sockenstugan Café, Ramundeboda, 
mat o kaffeserv. Kulturmiljö.
84. Ramundebodadagen, Vandring, Guid-
ning, Läsning för barn.
85. Ö-udden i Borasjön. Rofylld plats.

- här är alla platserna
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Söndag 1 maj 
9-19
Öppet alla 
dagar !

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17
Öppet alla 
dagar !

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

10-17 Avslutningdag på Norra Vätterns konstrunda
Tanternas lilla galleri, Bosjön
Fyra konstnärer-Fyra uttryck, Häggeboda
Konst o mattutställning, Sörbytorp, Asker-
sund
Anna Bergström brukskeramik o Katarina 
Helgesson, Nybygget Tived
Lena Köster, textil, Holmsjötorp, Tived.
Se program sid. 16-17.

11-13*
Även 
sönd. 8.5

Äventyrsvandring i Nationalparken 
Oförglömlig o lärorik ! Start i Kopparhult. 
Bosse har sina American wolfdogs med sig. 
Vandring för alla sinnen. Braskaffe o hemla-
gat. 
Pris: 100 per person. 070 342 04 11.

11-15 Tanternas lilla Galleri
Konstutställn Bosjön, Tived. Succé ifjol i lilla 
”boden”.
Även 8.5. Samt på Tivedstorp 21-22.5.

11-16 Infocentralen i Tivedens Nationalpark 
Tivedens guider finns på plats.
.Även öppet 5-8.5, 14-15.5, 21-22.5, 28-29.5

12-19
Öppet alla 
dagar !

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. 

Måndag 2 maj
9-19
Öppet alla 
dagar !

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17
Öppet alla 
dagar !

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

9-19
Öppet alla 
dagar !

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta.

11-16
vard.

Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv.

18-20* Torpvandring, Högsåsenbygden
Föreningen undersöker bl.a. den ursprung-
liga byn i Naturreservatet.

Tisdag 3 maj
9-19
Öppet alla 
dagar !

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17
Öppet alla 
dagar !

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

9-19
Öppet alla 
dagar !

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta.

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv.

19-21* Lokalhistorisk afton om Resandefolket
Leif Vörde och Hans-Owe Persson berättar 
om resandehistoria från sent 1700-tal och 
framåt. NTO-lokalen Finnerödja.

I år gör Bosse Olsson sina guidade Äventyrsvandringar i Nationalpar-
ken med sina fantastiska hundar söndagarna 1.5 o 8.5.

Om Resandefolket tisdag 3 maj i Finnerödja.

Asterisk ( = *) efter klockslag betyder att arrangemanget 
genomförs en gång. I något fall två ggr.
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9-19
Öppet alla 
dagar !

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor serve-
ras.

11-17
Öppet alla 
dagar !

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå. Segling !

9-19
Öppet alla 
dagar !

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning av gården. Kultur-
miljö.

11-16
vard.

Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv.

Onsdag 4 maj

Torsdag 5 maj
9-19 Sockenstugan Ramundeboda

Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor.
11-17 Camping Tiveden

Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Prova på att segla !

12-19 Olshammarsgården
Kaffe o mat.

9-10* Gökotta vid Källebacken, Undenäs
Delar av Kyrkokören medverkar

9-11* Vandring till Lidens källa, Källebacken
Hembygdsföreningen bjuder in till trivsam 
vandring i fina Undenäsbygden.

9-15* Hova IFs 100-årsjubileumscup för ungdomar
Idrottsföreningen Hova IF har verkat i Hova-
bygden i 100 år. En aktivitet i jubiléet är en 
stor ungdomscup i fotboll på Movallen.

10-17
Öppet röda 
dagar!

Konst o mattutställning Sörbytorp
Susanna Lindström visar akvareller och 
gouacher.  Också en minnesutställning. Åk ca 
12 km på vägen mot Askersund från Tived. 
Sväng höger vid vit skylt med svart text Sör-
bytorp och ett mjölkbord.

11-15
Öppet röda 
dagar!

”Fyra konstnärer– fyra uttryck”, Häggeboda
Konstutställn. Öppet röda dagar.

11-16 Infocentralen i Tivedens Nationalpark 
11-15 Tanternas lilla Galleri

Konstutställn Bosjön, Tived. Även 8.5.
11-18
Öppet lörd,  
röda dagar

Hajstorp café och Hantverkarna vid kanalen 
öppnar för säsongen !
Kulturmiljö invid Götakanal, kaffeserv. och 
utställningar.

12-16
Öppet fred 
o lörd

Konst och Musik på Lelle B´s Galleri
På Älgaråsv. 29 i Hova har  proffsmusiker och 
konstnär Lelle Bodarve sin kreativa miljö.
Plockar gärna fram gitarren.

13-16* Familjedag i Åboholm
Stort samarrangemang med massor av akti-
viteter.
Traktor o veteranfordon, På scen Plöj-Ingaz 
med tv-bonden Nils-Olof Olsson, Dragkamp, 
Lotterier, Loppis, Ponnyridning, Fiskdamm.

Källebackens hembygdsgård öppen Kristi Himmelsfärdsdag, även 
gökotta och vandring till Lidens källare.

Familjedag i Åboholm med massor, bl.a. veterantraktorer.

15-
15.30*

Barnteater ”När Findus var liten”. 
Ålder: 4-9 år. 
Entré 40 kr på Undenäs Bibliotek, Lanthan-
deln Undenäs och vid entrén. Platsen är 
Undenäsgården. 
Pettson känner sig mycket ensam. En dag 
kommer Beda på besök - med räddningen i 
en låda.

NOT - Tider och platser alltid med 
reservation för ev. fel och ändringar.
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Fredag 6 maj
9-19
Öppet alla 
dagar !

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning av gården som är 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan. Kulturmiljö.

9-19
Öppet alla 
dagar !

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor serve-
ras. Kulturmiljö.

11-17
Öppet alla 
dagar !

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå. Segling !

10-17
Öppet 
fred, lörd, 
sönd

Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.

11-16
vard.

Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv.

Lördag 7 maj 

Janne Rikard har fångat en bäck i Nationalparken. Tivedens gui-
der håller Infocentralen öppen.

11-16 Infocentralen i Nationalparken öppen
Tivedens guider finns på plats.
Även öppet 7.5-8.5, 14-15.5, 21-22.5, 28-29.5

12-16
Öppet 
även lörd.

Konst och Musik på Lelle B´s Galleri
På Älgaråsv. 29 i Hova har  proffsmusiker och 
konstnär Lelle Bodarve sin kreativa miljö

9-24 Hel dag Sköna maj i Hova
9-14 Affärerna extra öppet

Stor lagerrensning
9-14 Om Hovas mejerihistoria - utställning

Provsmaka nya Hova osten
Många såg utställningen på vintermarken, nu 
på plats igen Torggatan 14c.
Hova mejeri utvecklade den kantfria osten i 
Sverige.

11-12 Teaterskola - workshop prova på
Åldrar 9-18 år Långgatan 4
Här ges möjlighet att prova på - även Teater-
skolans inskrivna är välkomna !

12-16
Öppet fred 
o lörd

Konst & Musik på Lelle B´s Galleri
På Älgaråsv. 29 i Hova har  proffsmusiker och 
konstnär Lelle Bodarve sin kreativa miljö.
”Lek o lust”

10-14
Öppet fred 
o lörd

Galleri Hova”Lek o lust”
12 - Vernissage  
Galleriets medlemmar visar sina verk - i årets 
Sköna maj utställning.
De tio konstnärerna har samlats kring ett 
gemensamt tema, som var och en tolkar med 
sina egna tekniker. 
Det blir föremål i lera, tenn, trä och glas, foto 
samt tavlor i akvarell, olja och textiltryck.

13-13.30 Teaterskolan gör framträdande
Några av Teaterskolans elever som hållt på 
sedan i februari gör ett uppträdande. Lång-
gatan 4.
Skådespelare o ledare Stefan Skärlund enga-
gerades av Gullspångs kommun och Studie-
främjandet som startat upp teaterskolan.

14-15 Om Stikkans liv i Hova och därefter
Sveriges störste schlagerförfattare föddes i 
Hova. L-G Ytterberg berättar och Musikma-
karna spelar. På Vera magasinet.

19-24 Fri scen på Veras magasin
Scenen står öppen för alla som vill. Pub.
Föranmälan görs för de som önskar upp-
träda.

Den klassiska kultosten från Hova mejeri hette Riaddarost, 
nu i modern skepnad heter den rätt och slätt - Hova.
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8.30-16 Hembygdsgården Finnerödja öppen
Museerna öppna, servering, utställning av 
resandeslöjd, och information om resande-
bosättningar. Kulturmiljö!

8.30* Distansritt Nerikes distansryttarförening
Hembygdsgården Finnerödja är startplats för 
hästridning.

9-19
Öppet alla 
dagar !

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor serve-
ras. Kulturmiljö.

11-17
Öppet alla 
dagar !

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå. Segling !

12-19
Öppet alla 
dagar !

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning av gården som är 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan. Kulturmiljö.

10-17
Öppet 
fred, lörd, 
sönd

Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.
10-16 Stenhuggare i arbete och visar.

10-16
Tre helger

”Hela huset fullt”, Skolbyggnaden Tived
Massor att titta på - öppet tre helger.
Kaffeservering.
Flera olika utställningar, Gammal skolsal 
inredd

Lördag 7 maj  
fortsättning

Konst-i-ring - konstslingan vid Tived skolbyggnad invigs lördag 
7e maj kl. 11.

11* Invigning Konst-i-Ring, Skolbyggnaden Tived
Traditionsenligt öppnar föreningen den spän-
nande konstutställningen utomhus på den 
lilla slingan.

11-16 Infocentralen i Nationalparken öppen
Tivedens guider finns på plats.

11-18 Hajstorp slusscafé och Hantverkarna vid 
kanalen

16-
17.30*

”Förklädd Gud”, konsert i Undenäs kyrka
Förklädd gud  är en lyrisk svit från 1940 av 
Lars-Erik Larsson, med text av Hjalmar Gull-
berg. Och ett av den svenska konstmusikens 
mest älskade verk.
Körer från Åkersberga och Undenäs medver-
kar bl.a.
Biljett: 150 kr. Förköp finns.

Söndag 8 maj
9-19 Sockenstugan Ramundebod

Lunchbuffé, kaffeservering
10-17 Camping Tiveden

Kaffe o fika uteserv. 
12-19 Olshammarsgården

Mat o kaffeserv, guidning
11-17 Otterbergets Camping

10-16 Stenhuggare i arbete och visar.
15 Kägelspel, Hova hembygdsförening visar

10-16 ”Hela huset fullt”, Skolbyggnaden Tived
Kaffeservering. Flera olika utställningar, Gam-
mal skolsal inredd

10-17 Konst o mattutställning, Sörbytorp
Susanna Lindström visar akvareller och goua-
cher. Dessutom minnesutställning rya o lin.

11-13* Äventyrsvandring med Bosse O
Se info 1.5. Vandring för alla sinnen. 

11-15 Tanternas lilla Galleri
Konstutställning Bosjön, Tived

11-15 Häggeboda konstutställning
11-16 Infocentralen i Nationalparken öppen

Tivedens guider finns på plats.
11-18 Hajstorp slusscafé 

Hantverkarna vid kanalen
Kulturmiljö invid Götakanal, kaffeserv. och 
utställningar, försäljning.

13-17 Hembygdsgården Finnerödja öppen
Servering, muséer m.m.

15-17* 7e Barrudsföredraget m musik o sång
Ulf Sandberg håller föredrag - oftast om 
starka kvinnor i tidiga Frikyrkorörelsen. För-
stärkt kör från Hova-Älgarås under ledning av 
Birgitta Lidman. Kaffe o fika. Barrud.
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Måndag 9 maj

Tisdag 10 maj

Onsdag 11 maj

Torsdag 12 maj

9-19 Olshammarsgården
9-19 Sockenstugan Ramundeboda
11-17 Camping Tiveden
11-16 Vera magasinet, Hova

17-19* Kvarnfallet, Högsåsen - rivning kolmila
Traditionsenligt river Högsåsenförening sin 
mila, relativt liten under Sköna Maj.
Kolarekaffe o kolarekorv o kolsäckar brukar 
finnas till försäljning. Ibland lite musik.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

10-14* Dammtorp, Tived  - rivning kolmila
Tiveds Hembygdsförening bjuder in till att 
besöka Dammtorp
Och titta på när den stora milan rivs - görs 
under två dagar. Eller om man vill kan man 
delta.

19-21* Hur Hova blev Hova 
- om samhällets tidiga historia, Sessionssalen
Samtal mellan Arne Danielsson o Ulf Sand-
berg.
Entré 40 kr. Kaffe o kaka ingår. Hova hem-
bygdsförening arrangerar.

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

10-14* Dammtorp, Tived  - rivning kolmila
Tiveds Hembygdsförening bjuder in till att 
besöka Dammtorp
Och titta på när den stora milan rivs - görs 
under två dagar. Eller om man vill kan man 
delta.

9-19 Olshammarsgården
9-19 Sockenstugan Ramundeboda
11-17 Camping Tiveden
11-16 Vera magasinet, Hova

15-19* Vandring med arkeolog vid Åsebolsbäcken 
Arkeolog Elinor Gustavsson från VaGöta-
landsregionens Västarvet återkommer i år 
efter fjolårets uppskattade besök.
Denna gång med industriantikvarie Hans 
Hellman och nu vandras längs Åsebolsbäck-
en, mellan Gårdsjö o Åsebol.

Kolet sorteras vid rivning av kolmilan i Dammtorp.

Högsåsenföreningen har ordnat arkeologbesök i år också. Nu vand-
ring utmed Åsebolsbäcken och spännande spår efter tidig aktivitet.
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Fredag 13 maj

Lördag 14 maj - Pingstafton

9-19
Öppet alla 
dagar !

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor.

9-19
Öppet alla 
dagar !

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv

11-17
Öppet alla 
dagar !

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 

10-17 Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv.

12-16 Konst och Musik på Lelle B´s Galle
Älgaråsv. 29 i Hova.

12-18 ”Lek o lust”, Galleri Hova
Galleriets tio medlemmar i utställning.

19-21* ”Hova möter världen”, Mokyrkan, Hova
Olika kulturer möts - mat, sång o musik.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
11-17 Camping Tiveden
10-17 Otterbergets camping
12-19 Olshammarsgården

10-16 ”Hela huset fullt”, Tiveds skolbyggnad
Konst i ring, loppis, café, lotterier, konstut-
ställning, skolutställning, hantverk.
Konst-i-Ring öppen !

10-14 ”Lek o lust”, Galleri Hova
De tio konstnärerna, Galleriets medlemmar,  
har samlats kring ett gemensamt tema, som 
var och en tolkar med sina egna tekniker. 

10-17* Maskinhistorisk dag, Älgarås
Vartannat år fylls Sågverksplanen i Älgarås 
med hundratals fordon och maskiner av de 
mest underliga slag.
Försäljning mat fika loppis mm finns också.

11-16 Infocentralen i Nationalparken öppen
11-18 Hajstorp Slusscafé 

Hantverkarna vid kanalen
Servering, utställningar och försäljning hant-
verk o konst. Hantverk kring Kanalen ligger 
i ett vackert gammalt magasin, alldeles intill 
Hajstorps slussar vid Göta Kanal. 
Kulturmiljö !

12-16 Konst och Musik på Lelle B´s Galleri
På Älgaråsv. 29 i Hova har  proffsmusiker och 
konstnär Lelle Bodarve sin kreativa miljö

12-16 Tivedstorp kaffe & mat
Lunchmusik Me and my Kites och vänner. 
och Fotoutställning av Trolltivedens foto-
klubb. Kulturmiljö!

13-17 Hembygdsgården Finnerödja
OBS - Special - prova baka eget bröd i ugnen.
Servingar o utställningar.

18-24 Tivedstorp kaffe & mat 
- Extra Kvällsöppet!
Det blir mycket musik, god mat o dryck 
denna lördags kvällsöppet på Tivedstorp.
Livemusik och jam med Me and my Kites och 
vänner.

Dags för samling ”maskintokiga gubbar” på sågverksplanen i Älgarås.
Pingstafton start kl. 10 med folk från när o fjärran.

Hantverkarna i vid kanalen, i Hajstorp
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Söndag 15 maj - Pingstdagen
9-19 Sockenstugan Ramundeboda

Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

10-17 Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.

12-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. 

10-17 Konst o mattutställning, Sörbytorp
Susanna Lindström visar akvareller och goua-
cher. Dessutom minnesutställning rya o lin.

10-16 ”Hela huset fullt”, Tiveds skolbyggnad
Konst i ring, loppis, café, lotterier, konstut-
ställning, skolutställning, hantverk.
Konst-i-Ring öppen !

10-12* Lindberga vulkanvandring, Undenäs
Geolog Bo Ronge och biolog Leif Andersson 
guidar i denna traditionella och populära 
vandring i ett fantastiskt landskap.

11-15 Häggeboda glas utställning
”Fyra konstnärer - fyra uttryck”
Jeanette o Fredrik Håkansson gästas av Anet-
te Nilsson, Vivica Bjelkholm och Jan Axelsson
detta år.
Det visas verk i akryl, blandteknik, textil/bro-
deri och glas

Tivedstorp kaffe &mat o massor av aktiviteter.

Lunch på idylliska Skagagården.

11-16 Informationscentralen i Nationalparken
Tivedens Guider öppnar och hjälper besö-
kare. 

11-18 Hajstorp Slusscafé 
Hantverkarna vid kanalen
Servering, utställningar och försäljning hant-
verk o konst. Hantverk kring Kanalen ligger 
i ett vackert gammalt magasin, alldeles intill 
Hajstorps slussar vid Göta Kanal. 
Kulturmiljö !

12-14 Lunch i Skagagården
Vacker rogivande kulturmiljö.

12-16 Tivedstorp
Kaféet öppet med fika och lunch
Lunchmusik: Joel och Agnes, finstämda tolk-
ningar av klassiska låtar från alla tider
Utställning i Fähuset: Trolltivedens fotoklubb.

13-17 Öppen hembygdsgård, Finnerödja
Prova på bakning av brödkakor i Bagarstugan, 
andra önskemål ta med eget material att 
baka med. Servering o museerna öppna.

14-16* Byavandring i Olshammar
Start Olshammarsgården och guidning i 
”gamla” Olshammar. Ciceron är Per-Erik 
Öhrman, ordförande i Olshammars Intresse-
förening, som inriktar sig på hembygdsforsk-
ning. Avslutas med fika.

Hantverkarna utmed kanalen finns i Hajstorp, där det också finns 
Slusscafé. 
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Måndag 16 maj

Onsdag 18 maj

Tisdag 17 maj Torsdag 19 maj

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

13-19* Stora bokbytardagen, Undenäsgården
Denna bokbytardag utbryter inte bara i Un-
denäs - utan det sker i hela Sverige.
Vill fler haka på går det alldeles utmärkt !
Förutom att byta böcker bjuder Hembygds-
föreningen på Tipspromenad och så blir det 
kaffeservering i Undenäsgården

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 
Leder att vandra.

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

10-20* Kooperativet Laxen i Otterbäcken öppet
I gamla Hamnkontoret har Kooperativet 
sin affär med loppis, hantverk och mycket, 
mycket annat.
Öppet hela dagen till sena kvällen.

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

18-21* Torpvandring Högsåsen
Högsåsenföreningen gör sin andra torpvand-
ring under Sköna Maj.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

14-
16.30*

Internationellt café i Älgarås i hyreshusen
Folkrätt o flyktingkretsen Röda Korset i Ska-
raborg bjuder in till sitt kontor, café och till 
flyktingförläggningen i samhället.
Lite blandat erbjuds - inte minst att känna 
internationell atmosfär.

Segla med guide erbjuder Camping Tiveden under hela Sköna Maj.

Interiörbild från Birgittakyrkan i Olshammar.
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Fredag 20 maj

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå. Segling !

10-17 Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv.

9-20* Rötterdagarna, Tivedstorp
3-dagars evenemang
Deltagaravgifter 20:-/person för aktiviteter 
f o m byavandringen vid Tivedstorp, t o m 
Föreläsningen Undenfisket förr och nu. 
Undantaget Släktforskarhjälpen fredag kväll 
och Berättrkvällen.
Upp till 15 år, inga avgifter.
Guidade aktiviteter 
Utgår från Tivedstorp med egna fordon, 
gärna samåkning.
Startplatser för vandringarna kommer att 
anslås/markeras i anslutning till startplatsen. 
Medtag för fikapaus.
Avgiften betalas vid guideturens start.
Lokaler Aktiviteter, utöver byavandringarna, 
äger rum i olika lokaler i Tivedstorp.

9-12 Receptionen öppen för kontakt, försäljning, 
forskning m m.

12-12.30 Invigning av årets Rötter-dagar
Ingemar Lahrin, f.d präst i Finnerödja-Tived
Efter själva invigningen blir det en del infor-
mation.
Idé, mål, syfte och ansvariga presenteras.
Kaffestuga/vandrarhem m m – Tivedstorp 
informerar.

13-15 I fädrens spår – Guidad byavandring i Tived-
storp

15.30-17 Föreläsning - På spaning efter rökugnar
18-20 Släktforskare hjälper alla intresserade hitta i 

arkivens värld.
12-16 Tivedstorp Kaffe o matservering 

12-16 Konst och Musik på Lelle B´s Galleri, Hova
Älgaråsv. 29 i Hova.
Fred. 27.5 ”Lelle & hans vänner”, livemusik.

12-18 ”Lek o lust”, Galleri Hova
De tio konstnärerna, Galleriets medlemmar,  
har samlats kring ett gemensamt tema, som 
var och en tolkar med sina egna tekniker. 
Har öppet hela Sköna Maj varje fredag och 
lördag.

17.30* Byavandring i Undenäs avslutas med musik i 
Undenäs kyrka
Ingemar Wikenros leder vandringen i sam-
hället. 
Efter vandringen bjuds passande musik i 
kyrkan.

19-21* Allsångscafé Åboholm
Anuska-kören sjunger både vårsånger och 
andra sånger. Dessutom får besökarna vara 
med och sjunga. 
Tiveds IF har kaffeservering under allsångs-
kvällen.

Sjunde upplagan av ”Rötter i Tiveden” invigs fredag 20e maj. Här från 
tidigare år och en byavandring.

Café Sockenstugan i Ramundeboda är ett av tre matställen som har 
öppet varje dag.
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Lördag 21 maj

9-17 Hembygdsgården Finnerödja
Bakluckeloppis, musik och sång under delar 
av dagen med Christer och Christina Fol-
kesson. Öppen hembygdsgård, museerna 
öppna, servering.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
11-17 Camping Tiveden
10-17 Otterbergets camping
12-19 Olshammarsgården

9-16* Heldag Sköna Maj Otterbäcken
9-13 Loppis Folkets Hus
10-14 Sjöfartsmuseum öppet

Vänern har naturligtvis spelat mycket stor roll 
för Otterbäcken och dess utveckling.

10-14 Järnvägsmuseum öppet
Om flydda tider med järnvägen i fokus.

10.30 Invigning utomhusutställningen ”Fisket och 
fiskaren i Vänern”, i Badängsparken

11 Föreläsning om Gullspångslaxen / ”World 
Fish Migration Day”
Badängens Rök & Fiskeri

12-14 Sköna maj lunch, endast förbeställning
Badängens Rök & Fiskeri

12-13 Teaterskolan barn 9-18 år - Prova på !
Gallernäsets skola matsalen

13.30 Guidad tur vid laxtrappan i Gullspång
Gemensam promenad mellan Laxtrappa och 
Lekplats, totalt ca 1 km. Samling och parke-
ring på anvisad plats vid Fortum. Området är 
tillgängligt med rullstol, men ojämnt. 
Kostnad 20 kr/person (går till utsättning av 
fisk)

14 Nyinvigning av Vänercamping Barfoten
Kaffeservering o glass m.m. på uteterassen
Utegrillplatsen klar.

14 Invigning Boulebanan
Nyanläggs under våren. En efterlängtad an-
läggning av boulespelarna i samhället.

14 Otterbäckens Strandpromenad öppnas
Sträckningen endast preliminär o ett första 
test.
Samhället sträcker sig åtskilliga kilometer 
utmed Sveriges största sjö. 

15-15.30 Teaterskolan för barn - Framträdande
Gallernäsets skolas matsalen.
I januari 2016 startade Gullspångs kommun, i 
samarbete med Studiefrämjandet, en teater-
skola för barn och unga. 
Teaterskolan är tillgänglig i både Gullspång 
och Hova. För en dag finns den i Otterbäck-
en.

9-20* Rötter i Tiveden
3-dagars arrangemang, Tivedstorp.

9-15
Alla tre 
dagarna

Finns bemannad ”Rötter”- reception
med tillgång till besöksdator med Internet, 
register och annat underlag av intresse. Vana 
släktforskare finns för gratis hjälp alla.

9.30-
11.30

In- ut- och återvandring i Tivedsområdet  In-
formation och berättelser om förr och nu om 
folkförflyttningarna i Tivedsområdet.
Maud Pettersson m fl. medverkar.

13-16.30 I fädrens spår – Guidad byavandring i Hå-
kantorp-St Björstorp

17-20 Berättarkväll i Dammtorp.
Servering.

En heldag Sköna Maj i Otterbäcken vid Vänerkusten. Här en vy från 
Vänerncampingen Barfoten som nyinvigs.

Tivedstorp från ovan - finntorpet/byn som är platsen för så mycket 
under Sköna Maj - bl.a. 3-dagars evenemanget Rötter i Tiveden. 
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Lördag 21 maj - fortsättn.

9-19* Sköna Maj dag i Ramundeboda 
9-19 Café Sockenstugan

Mat o kaffeservering i underbar historisk 
miljö invid Borasjön.

10-16 Hantverksmarknad
10-13 Vandring till Ö-udden

En speciell vandring under stillhet.
14-15 Guidad tur inom klosterområdet
15 Sagostund för barn

Laxå bibliotek läser för barn ur boken Anntott 
och Anton träffar Kungen. Alla barn får ett 
sagohäfte av boken. I dubbelkällaren.

10-14 ”Lek o lust”, Galleri Hova
De tio konstnärerna, Galleriets medlemmar,  
har samlats kring ett gemensamt tema, som 
var och en tolkar med sina egna tekniker.

10-16 ”Hela huset fullt”, Tiveds skolbyggnad
Konst i ring, loppis, café, lotterier, konstut-
ställning, skolutställning, hantverk.
Fotoutställning av Trolltivedens Fotoklubb.

11-16 Vernissage - ”Konst & kaffe”
Konstutställningen i Prästgården Undenäs 
öppnar.
Tolv konstnärer och tre grupper ställer ut.
12.30-15.30 Servering !

11-16 Vernissage - Utställning Brovaktarstugan, 
Karlsborg
Bröderna Arne och John Wahlqvist  deltar.
Arne är framförallt bildkonstnär och skapar 
sina ”Tivedsmotiv” och naturbilder helst med 
blyerts och krita.
John är poet och har givit ut en diktsamling 
med namnet ”Hittebarn”. Är känd för att 
utveckla språket i olika sammanhang.

NOT - Tider och platser alltid med 
reservation för ev. fel och ändringar.

11-16 Informationscentralen i Nationalparken
Tivedens Guider öppnar och hjälper besö-
kare.

11-18 Slusscafé Hajstorp m Hantverkarna utmed 
kanalen

12-16 Tivedstorp 
Kaffeservering o mat. Utställning i Fähuset - 
Britt-Mari Dahlbergs Tanternas lilla galleri.

12-15 Öppet arkiv på Undenäsgården
Undenäs Hembygdsförening har sin årliga 
Öppet arkivdag - Ingemar Wikenros finns på 
plats.

12-16 Konst o Musik på Lelle B´s Galleri
12-17* Öppen Fårgård i Åsebol med Lammsläpp

- kaffeservering o blandade aktiviteter på 
gården.
Barnen kan klappa lammen.
Lokala produkter till försäljning, hantverk 

14 Lammutsläpp
Se lammen möta gröngräset för första 
gången. En som det heter folklig, festlig o 
”fullsatt” tradition på Sköna Maj.

18-23* Livemusik ”Pop & rock med irländsk krydda 
& sextiotalsvibbar”
På Perstorps loge Hemma hos Martha & 
Anders. 
Christy O’Leary & the Bagari-Hayes Project 
står för musiken.
Musiken börjar kl 19.  I logens bar serveras 
öl, vin och cider och pubmat säljs under kväl-
len. Inträde: 100 kr.   

Heldag Ramundeboda med guidning, hantverk o vandring bl.a. Lammutsläppet på Fårgården Åsebol är en mycket populär och välbe-
sökt Sköna Maj tradition. Guldvaskning, ponnyridning finns också.
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Söndag 22 maj
9-19 Sockenstugan Ramundeboda

Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

10-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

11-17 Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.

12-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta.

10-17 Konst o mattutställning, Sörbytorp
Susanna Lindström visar akvareller och goua-
cher. Dessutom minnesutställning rya o lin.

10-16 ”Hela huset fullt”, Tiveds skolbyggnad
Konst i ring, loppis, café, lotterier, konstut-
ställning, skolutställning, hantverk.
Konst-i-Ring öppen !

11-15 Häggeboda glas utställning
”Fyra konstnärer - fyra uttryck”
Jeanette o Fredrik Håkansson gästas av Anet-
te Nilsson, Vivica Bjelkholm och Jan Axelsson
detta år.

9.30-18* Rötterdagar, avslutningsdagen
Se även 20.5 o 21.5
Bemannad reception med tillgång till besöks-
datorer m.m.

9.30-12 Byavandring i Stora o Lilla Gryten
13-13.30 Undenfisket förr och nu

Gunnar Bohlin, Undens Fiskevårdsförening 
föreläser.

16-18 Musikgudstjänst i Tiveds kyrka och därefter 
kyrkogårdsvandring
Medverkar bl.a. Sandra Ahlenflod och Jenny 
Lagerström. Även servering.

11-14* Vandring Utnäset, Vättern, Olshammar
Olshammars Utveckling bjuder in till ett 
besök och en härlig upplevelse av Naturre-
servatet. 
Samling vid Igelbäcken där parkering finns. 
Promenad till bestämd plats där grillplatsen 
finns. Där väntar lunch från Olshammarsgår-
den till självkostnadspris 95 kr. Anmälan för 
lunch senast  fredag 20.5 till lisa.lennarts-
son@telia.com eller 070-65 909 63. 
Annars medtag egen matsäck. 

11-16 Utställning Brovaktarstugan, Karlsborg
Folke Dahlbergsällskapets hus. Bröderna 
Arne och John Wahlqvist  deltar. Arne med 
konst o John med sin lyrik.

11-16 Informationscentralen i Nationalparken
Tivedens Guider öppnar och hjälper besö-
kare.

11-16 Konstutställningen i Prästgården Undenäs .
Tolv konstnärer och tre grupper ställer ut.
12.30-15.30 Servering !

11-18 Slusscafé Hajstorp m Hantverkarna utmed 
kanalen
Servering, utställningar och försäljning hant-
verk o konst. Hantverk kring Kanalen ligger 
i ett vackert gammalt magasin, alldeles intill 
Hajstorps slussar vid Göta Kanal. 
Kulturmiljö !

12-16 Tivedstorp öppet 
Kaffe o mat. Konstutställning i Fähuset, Britt-
Mari Dahlberg med ”sina Tanter”.

13-17 Hembygdsgården i Finnerödja öppen
Servering, muséer m.m.

15-17* Filmpremiär ”Route 66”, Älgarås
Owe Hermansson har gjort film av ett par 
veckors färd utmed den kultklassade vägen i 
USA.
Entré: 80 kr med fika som Älgarås Hembygds-
förening står för. Filmen visas i Servicehuset.

Owe Hermansson journalist o filmare visar film från resa utmed kult-
vägen ”Route 66”.
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Måndag 23 maj

Tisdag 24 maj

Onsdag 25 maj
9-19
Öppet alla 
dagar

Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

9-19
Öppet alla 
dagar

Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta.

11-17
Öppet alla 
dagar

Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

11-16 ”Konst & kaffe” Konstutställning. 
Prästgården UndenäsTom. 28e.
Servering ”Konst & kaffe”. Stänger 15.30

11-16 Konstutställning Brovaktarstugan
Utställning i Karlsborg i huset som inrymmer 
Folke Dahlbergsällskapet.
Öppet 21-28.5 även lyrikläsning vissa dagar.

11.30* ”Orgelsoppa”, Undenäs kyrka
Kantor Christina Lindman spelar orgelmusik i 
kyrkan o därefter soppa i Prästgården.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

11-16 ”Konst & kaffe” Konstutställning. 
Prästgården UndenäsTom. 28e.
Servering ”Konst & kaffe”. Stänger 15.30

11-16 Konstutställning Brovaktarstugan
Utställning i Karlsborg med bröderna Arne 
och John Wahlqvist, i huset som inrymmer 
Folke Dahlbergsällskapet.
Även lyrikläsning vissa dagar.
Öppet 21-28.5

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. 

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

11-16 ”Konst & kaffe” Konstutställning. 
Prästgården UndenäsTom. 28e.
Servering ”Konst & kaffe”. Stänger 15.30

11-16 Konstutställning Brovaktarstugan
Utställning i Karlsborg i huset som inrymmer 
Folke Dahlbergsällskapet.
Öppet 21-28.5 även lyrikläsning vissa dagar.

16.30-
19*

Getryggen Movallen, Hova 
Hova IF inbjuder till vandring på elljusspå-
ret och korvgrillning i vindskyddet nedanför 
Movallen.

Segling på Unden - Camping Tiveden
Alla dagar under Sköna Maj, kl. 11-17
Beskrivning från Camping Tiveden:
Vi seglar på en liten båt typ ’Flying Junior’, midsvärd, Polyes-
ter. 4.60 m. Torntäcklat.
2 deltagare/tur,  ±1 timme, flytväst ingår. 75 kr/p.p.
* Du kan antingen svänga förbi spontant eller ring oss på 
0584-474083, och då bestämmer vi tillsammans en tid, bero-
end väder och vind.
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Torsdag 26 maj

Fredag 27 maj

Lelle Bodarve har sitt Galleri med Musik&Konst öppet under Sköna 
Maj. Dessutom bjuder han in musikvänner till en Livespelning.

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå. Segling !

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv

11-16 ”Konst & kaffe” Konstutställning. 
Prästgården UndenäsTom. 28e.
Den traditionella populära storutställningen. 
Servering ”Konst & kaffe”. Stänger 15.30

11-16 Konstutställning Brovaktarstugan
Utställning i Karlsborg i huset som inrymmer 
Folke Dahlbergsällskapet.
Öppet 21-28.5 även lyrikläsning vissa dagar.

11-17 Vernissage – ”Design o konstutställning”, 
Christine skola, Undenäs
Margareta Forslund, Elin Forslund, Lisa Unde-
näs, Inger Draminsky medverkar.
T.o.m. lördag.

15-19* Vandring med arkeolog Högsåsen
Högsåsenföreningen får besök av arkeolog 
Elinor Gustavsson och Mats Hellgren. 
Vandring i och kring Naturreservatet.

9-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. 
Birgittakyrkan har kopplingar till heliga Bir-
gitta.

9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå. Segling !

10-17 Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.

11-16 Vera magasinet, Hova
Dagens, kaffe, uteserv.

11-17 ”Design o konstutställning”, 
Christine skola
Margareta Forslund, Elin Forslund, Lisa Unde-
näs, Inger Draminsky medverkar.
T.o.m. lördag.

12-18 ”Lek o lust”, Galleri Hova
De tio konstnärerna, Galleriets medlemmar,  
har samlats kring ett gemensamt tema, som 
var och en tolkar med sina egna tekniker. 
Har öppet hela Sköna Maj varje fredag och 
lördag.

12-16 Konst och Musik på Lelle B´s Galleri, Hova
Älgaråsv. 29 i Hova.
På kvällen ”Lelle & hans vänner”, livemusik.

18-22 Lelle & hans vänner, Livekonsert
Lelle Bodarve har varit med i rockbranschen 
sedan den kom till Sverige.  
Nu samlar han för andra året några vänner 
för livespelning.
Dessutom lokalt yngre band.
Konserten är på Älgaråsvägen 29, Hova.

Margareta Forslund har konstutställning i Christine skola, Undenäs 
mellan 26-28.5.
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Lördag 28 maj
9-19 Sockenstugan Ramundeboda
10-17 Camping Tiveden
11-17 Otterbergets camping
12-19 Olshammarsgården

10-17* Heldag Sköna Maj Undenäs
10-15 Marknad med lokala produkter

- i och runt affärerna
10-15 Öppen trädgård

Beda´s fantastiska trädgård på Vångstigen 
7 bjuder alltid på något nytt. Presentbod o 
servering.

10-15 Fotoutställning, Byahuset
Medlemmar i Trolltivedens Fotoklubb ställer 
ut.

10.30 Undenästerrängen, tävlings o motionslopp
På ett år har arrangörerna SoK Unden och 
Undenäs bygdens Byalag gjort detta lopp till 
ett populärt tillskott i Västergötland.
Tävlingsklasser o motionsklasser finns, går 
bra att gå. 

11-16 ”Konst & kaffe” Konstutställning. 
Sista dagen
Servering 12.30-15.30

11-17 Design & Konstutställning Christine skola
Margareta Forslund, Elin Forslund, Lisa Unde-
näs, Inger Draminsky medverkar. Bl.a. visas 
konst på kläder, konstknappar och -sjalar, 
fjärilar och porträtt.

8-16 Gäddträff
Fisketävling på Unden. 
Info Christer Johansson tel. 070-625 49 46
Mailadress: smedsbolet@gmail.com

10-14 Lek o lust, Galleri Hova
Galleriets tio medlemmar ställer ut.

10-19 Konstutställning konstnär Axel Nuss
Bjurbäcken, Undenäs. Konst och design, akryl 
och olja med blandade motiv. 

11-18 Hajstorp slusscafé o Hantverkarna vid kana-
len
Kaffeservering, paj samt hantverksutställ-
ning.

11-16 Konstutställning Brovaktarstugan 
Utställning i Karlsborg med bröderna Arne 
och John Wahlqvist, i huset som inrymmer 
Folke Dahlbergsällskapet.

11-16 Infocentralen i Nationalparken öppen
12-16 Konst och Musik på Lelle B´s Galleri, Hova

Lelle B har gitarren till hands även när han 
visar sitt galleri. Älgaråsv. 29 i Hova.

12-16 Tivedstorp
Kaffeservering o mat.

13-17 Finnerödja hembygdsgård öppen
Servering, utställningar om resandefolket 
bl.a, loppis o museer m.m.  Kulturmiljö!

15-17* Storbandskonsert i Södra Råda hembygds-
gård
”Afternoon band” som består av nitton mu-
siker bosatta på ett antal orter i Värmland 
kommer för traditionell vår livekonsert.
Servering.

19-01* Sköna Maj rock, Hova
Fyra lokala band på Rockfickans scen.
Musikföreningen Rockfickan har även i år 
bjudit in band från bl.a. Mariestad och Töre-
boda för en helkväll.
Entre o pub.

Södra Råda hembygdsgård platsen för storbandskonsert lördag 28 
maj. Men då är det tält uppställda och massor med folk.

Lördagen avslutas med Sköna maj rock i Hova. Fyra liveband på scen. 
Här från 2014.
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Söndag 29 maj
9-19 Sockenstugan Ramundeboda

Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor ser-
veras i denna historiska miljö invid Borasjön, 
strax söder om Laxå invid E20.

11-17 Camping Tiveden
Kaffe o fika uteserv. Lekplats, njuta vid Un-
denstranden. Leder finns att gå.
Segling !

10-17 Otterbergets Camping
Terassen öppen servering, Biljardcafé. Lång 
strand utmed sjön Skagern.

12-19 Olshammarsgården
Mat o kaffeserv, guidning gården var bl.a. 
Verner von Heidenstams födelsehem. Birgit-
takyrkan har kopplingar till heliga Birgitta.

10-16* Gärdsgårdskurs på Tivedstorp
Det behövs alltid byggas gärdsgårdar på 
Tivedstorp. Passa på att pröva detta klassiska 
hantverk.
Anmälan: jonatan.persson18k@live.se

12-16* Naturdag på Tivedstorp
En hel dag med guidningar, visningar, plant-
marknad och mycket mer.
Tivedstorp servering öppen
Kaffeservering och mat finns.
Plantmarknad
Köp eller byt plantor. 
Allt om bin 
Information om allt som rör dessa numera 
hotade viktiga insekter.
Naturfilm visas
Jurgen Puls tar tillfället i akt att visa.

14-15 Livemusik Tivedstorp
Kerstin Häggstam Nord med f d kollegor från 
Kungliga Operan i Stockholm sjunger

10-16 Åboholms kvarn 
Visning av gammal kvarnmiljö. Kvarnverk-
samhet har bedrivits här sedan 1700-talet. 
Kvarnsjön ingår i ett stort vattensystem, med 
många dammar och dammluckor som regle-
rade vattnet för att driva kvarnar, sågar.

10-17 Konst o mattutställning, Sörbytorp
Susanna Lindström visar akvareller och goua-
cher. Dessutom minnesutställning rya o lin.

11-15 Häggeboda glas utställning
”Fyra konstnärer - fyra uttryck”
Jeanette o Fredrik Håkansson gästas av Anet-
te Nilsson, Vivica Bjelkholm och Jan Axelsson
detta år.
Det visas verk i akryl, blandteknik, textil/bro-
deri och glas

11-16 Infocentralen i Nationalparken öppen
Tivedens guider hälsar välkommen.

11-18 Hajstorp slusscafé 
o Hantverkarna vid kanalen
Kaffeservering, paj samt stor hantverks och 
konstutställning samt försäljning.

13-14 Skaga stavkyrka Gudstjänst
I den återuppbyggda stavkyrkan hålls guds-
tjänst.
Därefter Morsdags tårtbuffé i Skagagården.

13-17 Finnerödja Hembygdsgård öppen med Mors 
Dags bakelse
Servering, utställningar om resandefolket 
bl.a, loppis o museer m.m.  Kulturmiljö!

14-17 Skagagården Mors dags tårtbuffé
Tårtbuffén på gården är en klassiker.

18-20 Fira Mors dag vid Mokyrkan, Hova
Det blir grillkväll och mycket sång och musik.

Mors dag firande på flera platser - Skaga, Finnerödja o Hova.

Naturdag hela dagen på Tivedstorp med gärdsgårdskurs som börjar 
lite tidigare.

NOT - Tider och platser alltid med 
reservation för ev. fel och ändringar.
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Konst och Kulturdagar
vid sjön ÖSTEN 5 -7 maj

Östen runt
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Källa karta: Lantmäteriet, Öppen data.
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Samlingsutställningen med 
medverkande konstnärer finns i 
Horns bygdegård.

Öppet hos deltagande arrangö-
rer är, alla dagar kl. 11– 17.
Not: * = avvikande öppettider

Vi firar 10-årsjubileum i år och 
inbjuder till en avslutande
trädgårdsfest med musikunder-
hållning av Herr och fru Hack-
spett i Flistads Prästbol lördag 7 
maj klockan 18.00.
Fika till självkostnadspris.

Temat för årets Konst- och 
Kulturdagar är: Trädgård för 
njutning och fest. 

Arrangör är Föreningen Fågelsjö 
i Kulturbygd.
 
1. Tidans IP och Logården 
Odensåker
Start för Östen runt. På lördagen 
är det dags för Östen runt på cy-
kel. En cykelfärd med upplevelser 
av kultur och natur.

3. Böckernas Hus
Högläsning av författare från Ska-
raborg samt signering av böcker, 
och svarar på frågor om deras 
senast utgivna böcker.

4. Österbergs Konditori Tidan
Välkomna till ett traditionellt 
konditori med eget bageri. Vi 
erbjuder fika och goda mackor.
Tfn 0500 47 00 47

6. Läderverkstan och Bennys
Trädgårds – Järnväg Tidan
Verkstan är öppen, här hittar du
en rad hantverksmässigt tillver-
kade produkter.
I trädgården kan man beskåda 
en av Sveriges större privata 
Trädgårds –Järnväg i skala 1:22,5 
Entré trädgårdsjärnvägen 30:-
Gästutställare. Tfn 070 575 95 39

7. Götlunda Kyrkby
Målarstugan, Birgitta Anders-
son: Oljaakvarell-blandteknik. 
Välkomna in och titta.
Tfn 070 642 26 88

8. Vallby Sörgården *
Serverar Sörgårdssoppa med 
hembakat bröd och kaffe med 
Tyras kaka klockan
12.00 – 16.00.

11. Flistads Prästbol
Linns Kök och Käk serverar tors-
dag till lördag stenugnsbakade 
pizzor med sallad, klockan 11.00 
– 15.00. Flertal gästutställare.
Tfn 072 501 05 67

13. Horns Bygdegård
Samlingsutställning med alla 
deltagare.

14. Källåsens Blomster &
Trädgård i Horn
Här finns växthus med ett brett 
sortiment av sommarblommor.
I Gårdsbutiken, öppen året runt, 
hittar du bland annat olika kruk-
växter.
Kaffeservering och mat finns.
Flertal gästutställare.
Tfn 073 424 52 41

16. Binnebergs Tingshus
Gästutställare:
Sara Ingrid Andersson: Instal-
lation, blandteknik, smycken i 
silver. Ulla Axén: Akvarell, olja, 
skulpturer.
Konstpyssel för barn.
Tfn 073 421 42 71

18. Ateljé Lilla My, Tidavad
May-Anne Joslin
Galen, läcker, spirituell, tanke-
väckande, miljövänlig, fantasifull 
och spännande konst.
Även minishetlandsponny finns 
att beskåda!
Tfn 0501 32 125

19. Butik Drängstugan Horn *
En gårdsbutik med antikt, inred-
ning, vintagepaint och kläder i 
fransk lantstil.
Antikladan: är öppen med bygg-
nadsvårdsmaterial, möbler och 
loppis.
Gårdsbutiken är öppen med anti-
kviteter. Tfn. 0702 501 592

21. Hantverksboden Larstorpet,
Binneberg, nu finns vi i ny lokal.
Det blir trädgårdsfest för männis-
kor och våra bevingade vänner. 
Med en bubblande överraskning. 
Beskåda ljuslyktor, tavlor och 
diverse träslöjd.
Tfn 076 113 12 24

22. Logården Odensåker *
Öppettider: 5-8 maj klockan 
11.00-17.00.
Serveringen är öppen och lunch 
serveras från klockan 12.00 den 
Flertal gästutställare.
www.hembygd.se/odensåker
Tfn 0500 44 20 96
23. Smen i Skalkarike
I smedjan bjuds traditionellt 
smide med form och funktion i 

fokus. Vi tillverkar allt från grun-
den, verktyg, bruksföremål
och ljuskronor.
Julius & Johanna Pettersson
Tfn 0706 660 35 43

24. Sveneby gamla skola
Gästutställare:
Maria Landin, Lidköping: Mål-
ningar.
Monica Hedlund, Mariestad: 
Målningar.
Tfn 072 333 44 56

26. Öster Garden
En lång rad gästutställare - textil, 
målningar, naturfotografier.
Visningsväxthus/orangeri, från 
Vitaria.
Vi finns på Facebook ”Öster Gar-
den” samt hemsida:
www.ostergardeninredning.se

27. Stommen Frösve
Johan Gustavsson
En utställning med nyskapande 
akvareller och svart/vita alster. 
Hemsida: www.johangson.tum-
bler.com
Det serveras även kaffe och hem-
bakta kakor.
Tfn 0730 86 68 60

28. Villa Tallbacken i Moholm
”Fest i Trädgården” på Villa Tall-
backen.
Konstnärsträdgård, gammaldags,
romantisk. Trädgården har hund-
ratals gammaldags rosor och 
tusentals perenner.
Samt ovanliga träd och buskar.
Servering med hembakat bröd.
www.ewasblomsterparadis.com

29. Hjälstads kyrka
Kristina Kolaska: Naturen - olja 
med olika tekniker.
Tfn 073 333 74 34

30. Vads kyrka
Christina Jonsson
2015 års blomtavlor-framtids-
hopp.
Tfn 070 600 42 88

Kyrkorna har följande nummer*
22 Odensåker
29 Hjälstad
30 Vad
31 Götlunda
32 Flistad
33 Horn
34 Binneberg

Välkomna !

Östen runt
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