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Vi hade tänkt att pausa evenemanget ett år - men det 
blev ett ”mini” Sköna Maj i alla fall !
Arrangemang i Undenäsbygden, inräknat Skagagården 
och Lindberga alla dagar hela veckan. 
Dessutom olika aktiviteter i Olshammar, Bosjön, Tiveds-
torp, Tived, Åboholm, Häggeboda, Finnerödja, Otterber-
get, Barrud och Åsebol.
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Överby marknad i Undenäs har fått nytt liv 

Redaktionsruta
Sköna Majs evenemangstidning är gjord i formatet 
Halvberliner. Den är tryckt på Eskilstuna Kurirens tryckeri.
Högsåsen Natur & kulturförening har producerat. 
Ulf Sandberg, redaktör o ansvarig utgivare
mail: ulf.sandberg@hogsasenitiveden.se
mobil: 070 223 90 42
Omslagsbilden från Bedas trädgård, Undenäs.

Det blir Vårmarknad i Un-
denäs under Sköna Maj i år 
igen. Lördag 27 maj.
Och nu har arrangemanget 
tagit upp traditionen från 
förr.
Mellan åren 1845 - 1951 
fanns Överby marknad.
Nu har initiativtagarna döpt 
den nutida marknaden till 
Överby Vårmarknad.

Tredje gången
Det var 2015 som entre-
prenörerna som driver ICA 
Lanthandeln i Undenäs och 
TrollTing gjorde ett försök.
Det slog så bra ut att kon-
ceptet utvecklats.

Lördagen blir också en riktig 
heldag under Sköna maj med 
en mängd aktiviteter.

Traditionellt o lokalt
Marknadsbesökarna kommer 
att kunna handla allt man 
förväntar sig.
Det betyder blommor, träd-
gårdsartiklar, garn, kläder, 
presentartiklar, hår och hud-
vård, smycken bland annat.
Kolbullar med fläsk finns att 
äta.
Det lär bli mer när det är 
dags.
Nu när Överby vårmarknad 
är här. 

Både besökare och knallar har tyckt om vårmarknaden i Unde-
näs.

Faxsimil från SLA.

Årets butik i Karlsborg
blev Lanthandeln

Karlsborgs kommun har haft 
sin tredje Näringslivsgala.
En av pristagarna var Lina 
Löfstrand, som driver ICA 
Lanthandeln i Undenäs som 
fick pris ”bästa Butik”.

Marknadsdags lördag 27 maj i Undenäs och nu har den gamla traditionen med Överby marknad tagits upp.
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Guidning på Lindberga Vulkan - ett initiativ när Sköna 
Maj startade år 2010. Det var ett försök och tänkt att 
kanske pågå något år.
Lördag den 20 maj kl. 10 är det dags för åttonde gången 
- på raken med samling vid parkeringsplatsen som ligger 
intill vägen.
Vulkanområdet med dess natur och självklart gör duktiga 
och kunniga guider sitt till.

Lindberga reservatet säreget
Lindberga naturreservat ligger utmed vägen mellan 
Undenäs o Skaga. I området fanns en aktiv vulkan för 
1,9 miljarder år sedan och spåren efter lavaflödena kan 
fortfarande ses. 

Bo Ronge och Leif Pettersson guidar
Geologen Bo Ronge guidar, visar och berättar om det 
spännande området. Leif Pettersson från Karlsborgs 
Naturskyddsförening berättar om den intressanta växtlig-
heten i reservatet. 
Vandringen är mycket uppskattad och det är ett helt unikt 
område som presenteras för deltagarna. 
Vulkanområden tillhör sällsyntheterna och det innebär att 
växtlighet och miljön också är unik.

Bokbytarbord i tre dagar 
i år i Undenäsgården
Från torsdag Kristi Himmelsfärdsdag till och med lördag 
finns årets Bokbytarbok i Undenäsgården.
Tanken med aktiviteten är lika enkel som genial.
Man tar med sig en bok hemifrån och letar upp någon annan 
bok på bokbytarbordet som man vill byta till sig...

Spelar ju ingen roll när
Denna aktivitetet är numera en fast tradition, och sker på 
många platser på Stora Bokbytardagen som är fastställd till 
16e maj, men det spelar ju i sig ingen roll - när man byter 
böcker...

Bokbytarbord i tre dagar i år.

Gökotta och öppen hembygdsgård med kaffeservering på 
vackra Källebacken.

Gökotta och öppen Hembygdsgård
Traditionsenlig Gökotta blir det på Kristi Himmelsfärdsdag på 
Källebacken.
Hembygdsföreningen öppnar hembygdsgården och har kaf-
feservering.
Källebacken bjuder dessutom på underbar utsikt att njuta av.

Det var tänkt något år 
- nu blir det åttonde 

gången på raken 

Guidevandring i vulkanområdet vid Lindberga är populärt.

Guidning av vulkanområdet av Bo Ronge.
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Sköna Maj i Undenäs något varje dag 

Lördag 20 maj
10-12 Vulkanvandring Lindberga

Åttonde året för denna populära vandring i 
fantastiska vulkanområdet Lindberga med 
guider. 
Samling vid P-platsen vid reservatet.

11-16 Konstutställning Prästgården
11-16 Kaffeservering Prästgården
12 Orgelmusik kyrkan

Vernissagelunch i Prästgården efter musikstun-
den

14-19 Konstutställning Skagagården
14-19 Kaffeservering Skagagården

Öppet alla dagarna
14-19 Konstutställning Skagagården

Tankestänk!
Målande texter och poetiska bilder
Utställningen presenteras av fotograf Hans Sjö-
berg och textförfattare Alvar Lindman.

14-19 Kaffeservering Skagagården
Lugn och trivsam miljö och gott kaffe och 
hembakat.

Öppet lördag till lördag
11-16 Konstutställning Prästgården

Den traditionella och mycket populära utställ-
ningen arrangeras återigen. Tio enskilda utstäl-
lare och två grupper deltar i år.

11-16 Kaffeservering Prästgården
Passa på härligt kaffe och hembakat mitt i 
utställningen.

Söndag 21 maj 
- Onsdag 24 maj
11-16 Konstutställning Prästgården

med servering
En Sköna maj tradition många besöker.

14-19 Konstutställning Skagagården 
med servering
Målande texter och poetiska bilder

Torsdag 25 maj
Kristi Himmelsfärdsdag
8-11 Hembygdsgården vid Källebacken öppen 

med servering

9 Gökotta i Källebacken
Traditionsenligt arrangeras Gölotta i vackra 
Källebacken med bygdens vackraste utsikt.

10-16 Fotoutställning av Trolltivedens fotoklubb 
i Undenäsgården
Pågår t.o.m. söndag.
Fotoklubbens medlemmar har blivit mycket 
uppskattade fotografer med sina vackra o 
stilfulla foton av Tivedsbygden.

10-16 Bokbytarbord i Undenäsgården
Kom med en bok - gå därifrån med en an-
nan. 
Även fredag o lördag.

11-16 Konstutställning Prästgården
11-16 Kaffeservering Prästgården
14-19 Konstutställning Skagagården

Utställningen presenteras av fotograf Hans Sjö-
berg och textförfattare Alvar Lindman.

14-19 Kaffeservering Skagagården

Fredag 26 maj 
10-16 Fotoutställning av Trolltivedens fotoklubb 

i Undenäsgården
Pågår t.o.m. söndag.

10-16 Bokbytarbord i Undenäsgården
Kom med en bok - gå därifrån med en an-
nan. Även fredag o lördag.

11-16 Konstutställning Prästgården
11-16 Kaffeservering Prästgården
14-19 Konstutställning Skagagården
14-19 Kaffeservering Skagagården
19 ”Det mest förbjudna”, Undenäsgården

Teater - fritt från Kerstin Thorvalls mycket 
uppmärksammade och hyllade roman.
På scen: Eva Edwall. Regi: Amanda Elsa 
Larsson. Producent: Anna Henriksson
Musik: JUDITHS.
Biljettpris: 190 kr. Med Scenpass: 170 kr.
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Lördag 27 maj
10-12.30 Undenästerrängen

För femte året arrangeras denna tävling 
- som är lika mycket motionslopp. Redan 
första året blev det succé och så har det 
fortsatt.
Sok Unden i Hova och Byalaget samarbe-
tar.

10-15 Överbymarknad öppnar 
Genomfarten i Undenäs blir härligt frisk 
lokal marknad. Traditionen från år 1845 - 
1951 har tagits upp.

10-16 Fotoutställning av Trolltivedens fotoklubb 
i Undenäsgården
Pågår t.o.m. söndag.

10-16 Bokbytarbord i Undenäsgården
Kom med en bok - gå därifrån med en an-
nan. Även fredag o lördag.

11-16 Konstutställning Prästgården
Sista dagen.

11-16 Kaffeservering Prästgården
Sista dagen.

11-16 Bedas Bod & Trädgård öppen
Den populära trädgården med så mycket 
hissnande fint är öppen.
Trädgårdsamatörerna Ing-Marie & Leif från 
Finnerödja medverkar med växtförsäljning. 
Trädgårdsdesigner Anna Stenberg ger tips.
Kaffeservering. 

12-15 Öppet arkiv
Hembygdsföreningens arkiv i Undenäsgår-
den är öppet och Ingemar Wikenros finns 
på plats.

14-19 Konstutställning Skagagården
Utställningen presenteras av fotograf Hans Sjö-
berg och textförfattare Alvar Lindman.
Öppet även söndag.

14-19 Kaffeservering Skagagården
Öppet även söndag.

Söndag 28 maj -Mors dag
13 Gudstjänst i Skaga stavkyrka
14-17 Mors dag Tårtbuffé Skagagården

Vida känd och än mer uppskattad är Mors dags 
tårtbuffén  - som nu ställs fram.

14-19 Konstutställning Skagagården
Sista dagen för utställningen Tankestänk av och 
med fotograf Hans Sjöberg och textförfattare 
Alvar Lindman.

Skagagården hela veckan
- konst, kaffeservering, guds-

tjänst och Mors dags tårtbuffé
Det blir verkligen liv och rörelse på Skagagården under 
Sköna Maj veckan.
Aktiviteter alla nio dagar !
Dessutom är ju bara miljön i och runt gården så vacker, 
rofylld och inspirerande.

Konst
Det blir konst alla dagar - som beskrivs - Målande texter 
och poetiska bilder. Utställningen presenteras av fotograf 
Hans Sjöberg och textförfattare Alvar Lindman.
Kaffeserveringen är öppen dagligen.

Mors dag
Gudstjänst blir det söndag 28e maj. Då är det också Mors 
dag och då dukas den så omtalade tårtbuffén fram.

På Mors Dag står tårtbuffén framdukad.

Tankestänk - konst nio dagar på Skagagården. 
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Foto Mona Lembke i Trolltivedens fotoklubb

Trolltivedens Fotoklubb återkommer från ifjol och har nu en 
tre dagars utställning i Undenäsgården i Undenäs.
Öppet torsdag - lördag.
Fotoklubben började sin utåtriktade verksamhet för några år 
sedan med en Sköna Majutställning.
Har sedan dess synts på en rad olika platser med sina upp-
skattade foton av Tivedsbygden.

Fotoklubben ställer ut

Teater - ”Det mest förbjudna” 
efter Thorwalls roman

Eva Edvall framför ”Det mest förbjudna” fredag 26 maj.

Som vanligt erbjuder Sköna Maj veckan på teater i Unde-
näs. 
Det blir fredag 26 maj, då Eva Edvall på scen i Undenäsgår-
den. som spelar i den mycket uppmärksammade pjäsen ”Det 
mest förbjudna” efter Kerstin Thorwalls roman. 
Edvall är en mycket erfaren skådespelare som bl.a. medver-
kat i flera långfilmer.

Konstutställningen i Prästgården blev en jättersuccé första 
året år 2010. Sedan dess har arrangemanget utvecklats.
Nu är det dags för åttonde upplagan.
Vernissage lördag 20 maj.
I årets utställning deltar tio konstnärer och tre grupper.
Det är:
Kerstin Bjärkstedt / Birgitta Stenberg, Inger Dalsbro, 
Kristina Eriksson, Anette Hermansson, Jeanette Håkans-
son, Stig Johansson, Tage Karlsson / Lars Erik Karls-
son, Birgit Landström, Aquarellerna, Margaret Osju, Iréne 
Wikström, , Torsdagsmålarna samt Undenäsvävarna.

Servering 
Det blir också kaffeservering med hembakat så klart. Att 
sitta en stund och njuta av fina atmosfären brukar ge 
stunden i Prästgården extra upplevelse.

Populära”Konst och Kaffe” 
i Prästgården i åtta dagar

Orgelmusik i kyrkan 
och vernissagelunch
Invigningsdagen lördagen 20 maj på konstutställningen 
i Prästgården blir det även orgelmusikkonsert i Unde-
näs kyrka.
Det är som vanligt kantor Christina Lindman som satt 
ihop en musikstund att njuta av i det som i folkmun brukar 
kallas Tivedens katedral.
Efter musikstunden serveras vernissagelunch i Prästgår-
den.

Marknadsdagen i Undenäs lördagen 27 maj är också 
den populära trädgården hos BeDa, Vångstigen 7, med 
så mycket hisnande fint, öppen.
I år finns också flera gäster på plats:
Det är de proffsiga trädgårdsamatörerna Ing-Marie & Leif 
från Finnerödja som medverkar med växtförsäljning. 
På plats också trädgårdsdesigner som Anna Stenberg ger 
tips. Kaffeservering finns- bara att koppla av i fina miljön. 

Läckra trädgården öppen
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Undenästerrängen för femte året
Klockarvallen Undenäs
För femte gången arrang-
eras Undenästerrängen den 
27.
Start och mål på Klockare-
vallen.
Loppets tillkomst då år 2013 
kom sig av diskussioner om 
en stafett - Unden runt.

Lite stora idéer
Fanns förslag om ett ar-
rangemang med en rad olika 
sträckor runt sjön.
Allt som ett inslag i Sköna 
Maj.
Arrangemanget visade sig 

vara lite för stort.
Terränglopp efterfrågades

Och samtidigt påpekades att 
lopp typ terräng med blanda-
de klasser var något som det 
fanns utrymme i hos Väster-
götlands Friidrottsförbund.

SoK Undens kompetens
Så när SoK Unden från Hova 
lovade att engagera sig med 
sin stora kompetens, kun-
skap och nätverk, så var 
saken klar.
Undenästerrängen föddes.

Banan
Underlaget på banan är 

Öppet arkiv
Ingemar Wikenros 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 
27 maj.

Öppet arkiv i Undenäsgården.

blandat från enkel löpning 
på asfalt till svårare löpning i 
terräng.
Svårast är avsnitten med tuff 
kuperad terräng med rötter 
och stenar. 
Banan är med andra ord som 
en klassisk terrängbana skall 
vara -krävande.

Furhoffs Långloppscup
För de som är tävlingslöpare 
och representerar en förening 
i Västergötland och som tillför 
Västergötlands Friidrottsför-
bund så ingår Undenäster-
rängen i Furhoffs Långlopps-

cup.
Det ger så klart terrängloppet 
extra prestige.

Motionärer välkomna
Men givetvis kan motionärer 
delta och springa ett eller två 
varv. 
Barn som är nio år springer 
ett varv 1 km på en lite enk-
lare bana.
Ungdomar elva till fjorton år 
springer två varv på samma 
bana. 
Alla som fullföljer loppet får 
en träplakett och det är gott 
om priser.  

Dags för femte upplagan av Undenästerrängen att avgöras - sker lördag 27 maj.
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EN SÅ´N LÖRDAG I NORRA TIVEDEN
Först marknad i Finnerödja, sedan lammsläpp i Åsebol 

och avslutning med Otterbergets Durspelsfestival
Finnerödja Hembygdsfören-
ing, Fårgården Åsebol och 
Otterbergets camping har 
pratat ihop sig om Sköna 
Maj.
Det blev en heldag natur o 
kultur.
Det bidde en lördag, den 20e 
maj, fylld med aktiviteter - 
och anpassade så att de inte 
kolliderar.
* Finnerödja marknad jubile-
rar - 200-år ! 
* Fårgården Åsebol har 
sedan sex år sin succé - 
Lammsläpp.
* Otterbergets camping har 
i år en  nyhet - Durspelsfes-
tival.

200-års jubilerande 
marknad i Finnerödja

- Vi var tvugna att göra 
förändring. Det går inte att 
ha marknader på vardagar 
längre, summerar ordfö-
randen i Finnerödja Hem-
bygdsförening.
Istället för onsdag, så blir 
det nu en lördag.
Och istället för september 
blir det maj.

200-års jubileum
- Marknaden firar ju 200 
års jubileum, och vi har 
sagt att folk får gärna klä 
sig i lite gamla kläder. Det 
spelar ingen roll från vilket 
decennium...

Bra intresse
Intresset hos knallarna ser 
bra ut - ett 60-tal väntas.
Lördag 20e maj som sagt 
och 200 års jubileum.

Populära 
lammsläppet på 

populära Fårgården
Turistanläggningen på 
Fårgården i Åsebol har på 
bara några år blivit popu-
lär, uppmärksammad och 
omnämnd.
Besök av allt mellan 
Västsvenska turistrådet 
och fiskejournalister från 
Europa.
Åretruntboendet i de hög-
kvalitativa timmerstugorna 
har slagit väl ut i byn...

En härlig upplevelse
Och under Sköna Maj 
öppnar gården upp - med 
fokus på alla får - lamm o 
tackor o baggar.
Lammsläppet är numera 
kult och vansinnigt roligt 
att bevittna - med alla 
skuttande lamm.

Sten o trä o guld
Liksom tidigare är finns 
lokala hantverkare, sten-
huggare, träsnidare Janne 
Richard och guldvaskare 
Pettersson - med mycket 
mer.

Durspelsfestival 
på Otterbergets 

camping
Dragspelsfestivalen på 
campingen vid Otterberget 
vid Skagerns strand strax 
norr om Hova är vida känd 
och omåttligt populär.

Dragspelare bad om...
Nu tar Kees Donnersteg 
det hela ett steg till - och 
anordnar en Durspelsfes-
tival.
Det var dragspelare som 
bad Kees och snabbt hade 
drygt 50-talet anmält sig.

Liknar dragspel
Durspel liknar dragspel, 
är mindre och speltekniskt 
mer likt munspel.
Från kvällen och framåt...
blir det musik i tält och lite 
varstans.

Finnerödja marknad 200-årsjubilerar.

Lammsläpp vid Fårgården i Åsebol är mycket uppskattat.

Nu blir det durspelsfestival på Otterbergets camping vid 
Skagerns strand.
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10-16 Marknad Finnerödja 
Mycket anrik marknad som 200-årsjubilerar 
med flera nyheter

13-17 Fårgården Åsebol Öppet
Hantverk, Träsnidare, Stenhuggare, Guld-
vaskning, Durspelare från Otterbergets 
festival - med andra ord väldigt mycket att 
se o prova på den spännande gården.

15 Lammsläpp på Fårgården
Hundratalet lamm med tackor släpps ut på 
vårbetet. Alltid lika bedårande och skapar 
god känsla att se alla skuttande lamm.

19.30 Durspelsfestival Otterbergets camping 
Nyhet ! Börjar redan på fredagskvällen.
Massor av musikanter spelar överallt - upp-
trädande i stora tältet. Pågår även söndag.

Sköna Maj i Norra Tiveden
- Finnerödja, Otterberget, 

Åsebol och Barrud

Om Lina Sandell 
på 8e Barrudsmötet

Lördag 20 maj

15 8e Barrudsföredraget 
- sång, musik och föredrag 
Föredrag av Ulf Sandberg om kvinnor som 
gick före - i den frireligiösa rörelsen, som ju 
var Sveriges första folkrörelse.
Kör under ledning av Birgitta Lidman.
Kaffeservering.

Söndag 21 maj

Barrudsföredraget med 
sång och musik har funnits 
med under alla Sköna Maj 
åren.
Barruds byalag står som 
värd, Ulf Sandberg håller 
föredrag - oftast om starka 
kvinnor som ”gått före” och 
varit inspiratörer och brutit 
ny mark.
En kör från Hova-Älgarås 
under ledning av Birgitta 
Lidman står för sång och 
musik. 
Lina Sandell var speciell på 
många sätt och den små-
ländska föregångerskan 
finns med i årets föredrag. 

Program
Fredagkväll spelning i tältet på campingen. 
Lördag kväll, från kl. 19:30 fram på småtimmarna, spelning i tältet.
Olika uppträdanden !
Söndag spelandet startar kl. 10.30.
Alla hjärtligt välkomna att lyssna !
Alla som spelar instrument är inbjuda att komma 
och spela tillsammans med vara gäster !

Välkommen till vår Durspelsfestival 19-21 maj 
Otterbergets Bad och Camping med hjärta för musiken !

Lina Sandell.

Det blir också lite annat - 
bland annat lite kring den i 
våra bygder kända Örebro-
missionen.

Otterbäcken 
vid Vänern

Välkomna hälsar vi i OBK !

Underbart bad i Sveriges största sjö. 
Camping med extra hög mysfaktor.

Allsångskväll Barfoten camping 5 juli. 
Loppis och sommarauktionen 8 juli.

Drive-in-bingon startar 20 juli.

www.otterbergetscamping.se
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Högsåsen Tivedens
Vandringscentrum

Fjorton leder att välja mellan

www.hogsasenitiveden.se
Vi finns på Facebook - Högsåsen kultur och natur

Hitta till Högsåsen. Högsåsen ligger ca. en mil nordost om Hova och tre kilometer förbi Gårdsjö. 
Från E20 söderifrån finns skyltat strax norr om Hova. Från E20 norrifrån kan man svänga av söder om 
Finnerödja - mot Gårdsjö. 
I Gårdsjö är det skyltat - man skall över järnvägen - sedan vänster - sedan höger och ca 3,5 km på grus-
väg.

Naturreservat, friluftsanläggning, utsiktsberg m.m. 

Högsåsenstugan, fåren i hagarna, Kämpetallen, 
Nyckelbiotopen fyra askar, Jättekleven norr om 
Barrud, spännande flyttblock, Kvarnfallets lugn, 
Långtjärn med övernattningsskydd, Narven en 
underbar skogssjö, vandringsledsskyltar finns det 
gott om.
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Majmusik på Tivedstorp

Jeanette hälsar 
välkommen

Häggeboda Glas där 
Jeanette Håkansson finns 
med ateljé bjuder på två 
dagarsöppet - 19 o 20 
maj.
Det blir utställning med 
Tina Johansson.
Tina målar ofta natur-
motiv på ett suggestivt o 
spännande sätt.

Anita Karlsson - en föreningarnas och det lokala utvecklingsarbetets förkämpe. Bland allt annat 
tar hon hand om Hantverksboden på Tivedstorp i sommar.

Anita - en tvättäkta lokal kämpe 
Hemsidor, Facebooksidor, 
hålla i aktiviteter, organise-
ra, få folk att bli delaktiga...
Det och så mycket annat är 
Anita Karlsson.
Anita bor på sin gård Sör-
bytorp, utmed stora vägen 
Tived till Askersund.
Men det blir väldigt mycket 
tid lite varstans där hennes 
engagemang för henne.

En del av allt...
Anita är som den berömda 
spindeln som har ett nätverk 
som spänner över hela byg-
den - det är Norra Aspamar-
kens bygdelag, Tuva som 
äger Tivedstorp, nätverket 
Rötter i Tiveden och Hant-
verksboden på Tivedstorp.
Bland annat.

Alla utvecklingsfrågor
Sedan är det så klart alla frå-
gor som rör bygdens utveck-
ling - allt från lokal service till 
bredband och hållbart.

Hantverksboden öppnar
Hantverks boden  öppnar i 
samband med Nationalparks-
invigningen den 19 maj.
Det blir lokalt hantverk från 
närområdet - Tived!  Tras-
mattor,  keramik, glas, tovat 

Tar hand om Hant-
verksboden - ordnar 
med Naturdagen på 

Tivedstorp

och mycket annat.
Lite om Barbro Curley

Barbro Cluley, som för drygt 
50 år sen kom till Tivedstorp 
för att starta IM:s verksamhet 
är fortfarande aktiv. 
Hon syr och stickar och när 
det våras kommer hon till 
Tivedstorp. Det säljs i hant-
verksboden och pengarna 
går till skolgång för barnen i 
Zimbabve.   

Naturdag söndag 28 maj
Anita har också fått ihop pus-

selbitarna för ännu en Natur-
dag på Tivedstorp.
Det har blivit en fin Sköna 
maj tradition - med en lång 
rad aktiviteter på tema - 
natur.
Byta plantor, få information, 
naturguide på plats, vandra - 
fika m.m.

Tvättäkta
Som sagt den där Karlsson 
från Sörbytorp är en tvättäkta 
lokal kämpe - av renaste 
vatten...

Under Sköna maj veckan 
blir det musik lördag 20 maj 
och tisdag 23 maj på Tived-
storp.
Majmusik redan 5 maj då 
Manish Pingle, en världsvan 
slidegitarrspelare från Indien, 
kommer.

Sköna Jam för tredje året
Fredag 19 maj och lördag 20 

maj blir det Sköna jam för 
tredje året i rad!
På fredagen kvällsöppet med 
anledning av nyinvigningen 
av Nationalparken.
Pubkväll med DJs, Tivedsta-
pas och musikjam.

Me and My Kites
På lördagen kommer Me and 
My Kites - härlig folkmusikin-

spirerad solskenspop. Entre.
The Space Lady 23 maj
Tisdag den 23e maj kommer 
The Space Lady, från USA.
Heter Susan och började 
som gatumusikant på 80-ta-
let.
Nu erkänd och med sin 
casio-synth en lika spän-
nande som unik artist.
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Sköna Maj i Tiveden - Häggeboda, Tived, Bosjön,
Tivedstorp, Åboholm och Olshammar 

vid Vätterns strand

12-17 Tanternas lilla Galleri, Bosjön
Det lilla galleriet med de populära tavlorna 
på tanterna.
Även öppet: 21, 25 o 28.5.
Info ring: 070-5720404

12-16 Kaffestugan Tivedstorp öppen
Även Hantverksboden

12-18 Häggeboda glas
Jeanette Håkansson och Tina Johansson 
ställer ut.
Även fredagen 19.5.

19 - sent Sköna Jam för tredje året, Tivedstorp
Me and My Kites och har konsert, härlig folk-
musikinspirerad solskenspop. 
Entré: 100 kr
Även öppet fredag från 18 med Pubkväll.

Lördag 20 maj

Söndag 21 maj
12-16 Kaffestugan Tivedstorp öppen

I Kaffestugan finns både kafé och restau-
rang. I kaféet är allt hembakat, alltid på 
riktigt smör och fina mjölsorter.
Hantverksboden öppen.

12-17 Tanternas lilla Galleri, Bosjön
Det lilla galleriet med de populära tavlorna 
på tanterna.
Även öppet: 25 o 28.5.

Tisdag 23 maj
19 Musik, Tivedstorp

The Space Lady, från USA
The Space Lady heter Susan och började som 
gatuartist på 80-talet.
Men numera är hon en väldigt uppskattad och 
populär turnerande artist. 
Och denna kväll finns hon på Tivedstorp för att 
göra ett framträdande.
Med sin casio-synth gör Susan fantastiskt 
egensinniga tolkningar av kända låtar, som hon 
sjunger genom ett headset. En unik artist.

Torsdag 25 maj
Kristi Himmelsfärdsdag
11 Vandring Utnäset med lunch

Ett underbart naturreservat utmed Vätterns 
strand söder om Olshammar.
Samling vid Igelbäcken. För lunch, priset är 
95 kr inklusive bröd o dryck, anmäl till lisa.
lennartsson@telia.com eller telefon 070-65 
909 63. Egen matsäck kan tas med, i så 
fall behövs inte anmälan

12-16 Tanternas lilla Galleri, Bosjön
Det lilla galleriet med de populära tavlorna 
på tanterna.
Även öppet: 28.5. 

13-16 Familjedag med veteranfordon, Åboholm
med Fiskdamm, Lotteri, Bokstånd, Back-
luckeloppis, Servering m.m.
Hålltider:
14 - Richard Swanström rock´n roll show
15 - Årets Veteranfordon koras
15.30 - Årets dragkamp Finnerödja-Tived
16 - Avslutning 

Lördag 27 maj

12-16 Tanternas lilla Galleri, Bosjön 
12-16 Kaffestugan Tivedstorp öppen

Även Hantverksboden
12-16 Naturdag i Tivedstorp

En majtradition numera. Massor av blan-
dade aktiviteter.
Naturtipsrunda, byt plantor, Möt naturguide. 
Njut !

11-16 Invigning 2017 års Konst-i-Ring
Café Nyfiket öppet
Så var det dags för den traditionella invig-
ningen av populära konstslingan som utgår 
från Tiveds gamla skola.

12-16 Kaffestugan Tivedstorp öppen
Hantverksboden också.

Söndag 28 maj, Mors dag



14 Sköna Majs evenemangstidning 2017

Tanternas lilla galleri
De populära Tanterna som Britt-Marie Dahlberg målar 
finns att besöka och titta på i galleriet i Bosjön, på vägen 
Tived - Askersund. Öppet flera helger i maj.

Utnäsvandringen succé 
ifjol - återkommer nu

Utnäset - naturreservat utmed Vätterns strand söder om Ols-
hammar bjuder på otroligt vacker natur.

Elisabeth Lennartsson och 
de andra i Föreningen för 
Olshammars utveckling - 
ändrar inte på vinnande 
koncept.
Det blir liksom ifjol en vand-
ring med lunch i Utnäs 
reservatet.
- Jätteroligt med gensvaret, 
så vi gör om det. Det är ju så 
vackert i reservatet.

Dagen för arrangemanget 
är Kristi Himmelsfärdsdagen 
och samling på förmiddagen 
vid Igelbäcken.

Föranmälan på lunch
Om man önskar få lunchen 
serverad på vandringen så 
gäller föranmälan.
Tar man med sig matsäck 
går det också bra.
En stund att njuta av !

Familjedagen en 
uppskattad tradition

Från första årens dragkamp under Familjedagen på Åbo-
holm numera en tradition och alltid välbesökt.

Arrangemang kan dom 
- de ideella krafterna i 
Tived.
Alltid välbesökta - alltid 
uppskattade och välord-
nade.
Så när några av de kloka 
i föreningslivet slog sina 
huvuden ihop och skapade 
Familjedagern på Åbo-
holm - så klart blev det en 
fullträff redan första året.

Så har det fortsatt - lite 
justeringar - mer för barn o 
familjer och numera tävling 
Årets veteranfordon.
Rock´n roll show av Ric-
hard Swanström, bakluck-
eloppis, fiskdamm, lotterier 
och servering.
Och dragkampen mel-
lan Tived och Finnerödja 
- samt en massa nöjda 
besökare och arrangörer.
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INVIGNING
av nya större Tivedens 
Nationalpark sker fre-
dagen den 19e maj.
En lång, lång rad med 
spännande program-
punkter med massor 
av inbjudna.
Start middagstid.
Samling vid nya stora 
fina Huvudentrén.

Rötter i Tiveden 
hålls 11-14 maj
I år blir det ett fyra da-
gars evenemang.
Invigning torsdagen den 
11 maj och avslut med en 
heldag i Högsåsen sön-
dagen den 14 maj.
Som vanligt blir det bya-
vandringar. 
Tivedstorp runt är en 
återkommande. 
Guidade vandringar blir 
det i Undenäsbygden, i 
Havsmon och Fräckestad.
Dammtorp en kväll med  
Folkskolan 125 år som 
tema.
Ett annat aktuellt ämne är 
DNA och släktforskning.  
Eva von Brömsen kom-
mer och föreläser - ger 
råd o tips.
Sista dagen blir en 
heldag i Högsåsen, Ti-
vedens vandringscentral, 
naturreservat och tidigare 
en by med 50 bofasta.

Konst-i-ring
invigs

Lördag 27 maj är det dags 
för invigning av årets ”Konst-
i-ring” vid Tiveds gamla 
skola.
1,6 km i naturen fylld av 
rolig, spännande, annorlunda 
konst. En upplevelse man 
inte skall missa. Öppet hela 
säsongen.
Café Nyfiket öppet lördagen. Årets Konst-i-ring invigs lördag 27 maj.
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Kl. 15.00 – Lammutsläpp
- en härlig upplevelse man inte glömmer !

Klappa och kela med
gårdens lamm

Lokalt hantverk visas o säljs 

Boendet består av två timmerhus 
byggda 2012 och 2013 och huset 
”Maja-Greta” med två lägenheter.
Här finns det möjlighet till fiske i fem sjöar.
Att hyra båt eller kanot.
Mysa med våra får, anordna en fest eller 
kickoff eller bara ta det lugnt.

Visning motorsågssnideri
och stenhuggeri

Guldvaskare är på plats 
- prova gärna!

Servering finns 

Bo på fårgården i Tiveden - öppet året runt !

Välkomna till Fårgården Åsebol
Lördag 20 maj kl. 13 – 17

Vi har flera färdiga spännande och prisvärda 
paket med boende - kombinerat med exem-
pelvis fiske, ridning eller cykling.

www.fargarden.asebol.se 
Kontakt Telefon: 0506-44021

E-post: arne.albertsson@yahoo.se


