Välkomna våren!
Rastälvens dag 2017

Bredsjö

Lördag 6 maj (tider se nedan)

För karta, kompletteringar och ändringar se www.jarnboas.se

Hjulsjö

N59° 49.914’, E 14° 43.649’

Grängshyttan

Dammsjön
Nyhyttan
Slottet

Kosläpp: Kom i
god tid, parkera
och ta en fika
från 10

Sparbanksstiftelsen

Bredsjö ost, öppet kl 11-17. Fårsläpp kl 13. Ekologisk
gård med kafé och försäljning av ost, hällbröd och ull.
Tavelmannens butik öppen kl 11-17. Bildloppis och träffa Tavelmannens lamadjur.
Hjulsjö antikvariat kl 10-17, Öppnar för säsongen.
Sågbacken kl 11-15. Kolarkoja och korv med bröd.
Hjulsjö 103 kl 11-15. Kafferosteri och surdegsbageri. Lär dig mer
om kafferostning, baka bröd på kulturspannmål och smaka croissanter
bakade med surdeg. Försäljning.
Lantliv kl 11-17. �årdsbutik, café, försäljning av skinn, ull och hanthantverk. Stora ladugården, gårdsvisning, lammklappning, fjällkor
och getter. Information om rovdjursstängsel, försäljning av nytt och
beg. Björksavstappning samt provsmakning. �yrokoptrar kl 12-14
(om vädret tillåter).
Hjulsjö 106 kl 11-17.Hantverk och loppis.
Hjulsjö församlingshem kl 10-17 Vävgrupp, �unnarshults �ård Folkdräktsutställning, försäljning av medeltidskläder och hantverk.
Ull,workshop och utställning. Lotteri. Lunch: Kloka �umman. Närproducerat �rythytte Qwarn. Mimmi Hero, Digitala bilder.Thomas
Eklund, Skulptur och måleri. Motionscentret kl 11-16. Storloppis
och kafé. Boka plats på loppisen på info@hjulsjo.se
Grängshyttan, vid bron kl 12-15. �amla jordbruksmaskiner och
redskap.
Nyhyttan Adventkyrka. �udstjänst kl 11.15 med tema Vatten.
Nyhyttans fiskevårdsområdesförening hälsar alla välkomna till
ädelfisksjön Dammsjön kl 11-15. Skyltat från bron i Nyhyttan (ca 2 km).
Tävlingar. Fiskekort till halva priset, valfri dag. Fritt fiske 6/5 från
Sången och neråt.
Lindesby Slottet kl 11-15. Ardennerklubben visar med sina hästar
hur vårbruket gick till i början på förra seklet. Servering av kokkaffe
och korv.
Järnboås Servicepunkt kl 9-13 vid skolan. Affär, mack. Brandbil
Järnboås bygdegård kl 11-14. Quiltning/lappteknik, ponnyridning,
pilbågsskytte, nässelsoppa, strömmingsklämma, hamburgare, kaffe,
hembakt. Vallhundsuppvisning kl 12 och 13:30. Arkivet öppet.
Kosläpp prick kl 11 på Gölagården. Kom i tid!
Fika från kl 10.
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