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Årets tema är Djur och natur 
 
 

Föreningen Fågelsjö i Kulturbygd 
 
 

www.nextskovde.se 



 

Konst- och Kulturdagar 
torsdag 10 maj - lördag 12 maj 2018 

 

 

Samlingsutställning i Horns bygdegård  

med presentation av de olika besöksmålen 

 

Öppet alla dagar klockan 11.00 – 17.00 
* = avvikande öppettider eller enstaka dag 

 

 

Temat för årets Konst- och Kulturdagar är  

 

Djur och natur 
 

 

 
 

1.Tidans IP och Logården Odensåker 

start för Östen runt.* 

På lördagen är det dags för Östen runt på 

cykel. En cykelfärd med upplevelser av 

kultur och natur. Med några drickastopp 

på vägen. 

 

 

3. Böckernas Hus *  

De tysta vännernas hus. Ett antikvariat 

utöver det vanliga. 

Tfn 0500 47 00 52 

 

 

4. Österbergs Konditori Tidan* 

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 och här hittar du 

hantverksmässigt tillverkade produkter 

såsom sköna trätofflor/sandaler, bälten, 

mjuka och goa handskar i älgskinn samt 

väskor i olika modeller. 

I trädgården kan man beskåda en av 

Sveriges större privata Trädgårdsjärn-

vägar i skala 1:22,5 under uppbyggnad 

inspirerad av den Österrikiska naturen 

med sina höga berg, djupa dalar och 

porlande vatten.  

Entré trädgårdsjärnvägen 30:- 

Gästutställare: 

Björn Gustavsson  

Försäljning av nyckelskåp, pennskrin, 

träleksaker tex. Trailer med truck. Samt 

barnmöbler m.m. 

Tfn 070 575 95 39 

 

https://www.google.se/search?source=hp&ei=Bq55WsXPEsKdsAGZlLaIDg&q=b%C3%B6ckernas+hus&oq=b%C3%B6ckernas+&gs_l=psy-ab.1.1.0i131k1j0l9.6580.14397.0.16478.12.7.0.4.4.0.98.566.6.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.11.735.6..35i39k1.94.fDZf0KFnzBA


7. Lilla Kuriosaboden i Götlunda* 

En antik och kuriosabod på landet med 

det lilla extra. Loppis. 

Kaffe, saft och kaka till försäljning. 

facebook.com/lillakuriosaboden/ 

 

 

8. Kulturreservatet * 

Vallby Sörgården  

Vi serverar Sörgårdssoppa med hembakat 

bröd och fika med Tyras kaka. 

Utställning om Sörgården. 

KAC:s Vårsalong. 

Guidning i byggnaderna klockan 13.00 

och 15.00. 

Öppet torsdag – lördag 12.00-16.00. 

Tfn 072 748 55 55 

www.vallby.org 

 

 

9. Götlunda – Vads 

Bygdegårdsförening 

Gästutställare: 

Birgitta Hedlund: Olja, akvarell och 

tryck 

Jeanette Allansson: Heminrednings-

produkter i textil 

Brita Öhlund: Foto 

MariAnn Wallander: Färg o form, olja. 

Anita Rovaniemi: Abstrakta porträtt, olja 

och akryl 

Monica Hemström: Olja och akryl 

Birgitta Hedlund: Gallerie Biartic, olja 

och akryl 

Maria Engman: Keramik, olja och 

akvarell 

Mumtaz Hajizada: Spraymålning 

 

Tfn 073 078 47 85 

11. Flistads Prästbolet 

Lusthus och dansbana kan hyras för 

födelsedagskalas eller andra festligheter. 

Linns Kök och Käk serverar lunch 

torsdag till lördag 11.00 – 15.00 

I vårt Lusthus finns utställare: 

Viktoria Lövgren: Keramikföremål 

skålar fat, karaffer m.m. 

Elisabet Sandin: Sydd trikå, barnkläder 

m.m. 

Ann-Sofie Andersson och Gunvor 

Eriksson: Färgsprakande: tavlor målade i 

akryl. 

Barbro Karlén: Stickade alster och 

egentillverkad hemtextil 

Märta Johansson: Hemvävda trasmattor 

Iréne Svensson: Inläggningar av olika 

slag, marmelader och sylt. 

*Endas torsdag och fredag: Anne-

Marie Svensson: Halmslöjd 

 

Lördagen den 12 maj 18.00 – 21.00 är 

det avslutningsfest på årets Konst- och 

Kulturdagar på Prästbolet. 

Mockingbird Hillibillies står för 

underhållningen, ett band som kommer 

från trakterna kring Billingen och spelar 

musik med influenser från country och 

blue grass. 

Inträde 100 kronor, inklusive korv med 

bröd, kaffe och kaka.  

 

 

http://www.vallby.org/


12. Fågeltornet Öja * 

OBS! endast lördag 11.00 – 15.00  

Kom och skåda fågel med oss! 

Kanske hör du rördrommen tuta, eller ser 

den mäktiga havsörnen flyga förbi? Vid 

fågeltornet i Öja finns kikare och 

tipspromenad för barn och vuxna. 

Länsstyrelsen berättar om arbetet vid 

Östen. 

Monika Hedlund 

Möt mig och min konst ute i naturen. 

Prova på symbolövningar! Låt dina inre 

bilder komma till tals! Sätt dig en stund i 

grönskan och gör, om du så önskar, några 

individuella övningar som du får i ett 

kuvert. 

Tfn 072 333 44 56 Monica 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

 

 

14. Källåsens Blomster & Trädgård 

Horn 

Här finns växthus med ett brett sortiment 

av sommarblommor vanliga/ovanliga 

inför sommarens planteringar, krukor, 

jord, växtarrangemang och en del 

perenner.  

I gårdsbutiken (som är öppen året om) 

hittar du bl.a. krukväxter, krukor, 

presenter, kort och tillbehör.  

Utställning av Naturfoto - Patrik Bloom 

och barnböcker Djur & Natur- Inga Holm 

Stefan Karlsson: Varmsmide av järn  

Peter Aronsson: Trähantverk 

Maria Kjellgren: Ullspinning på 

spinnrock, garn till salu 

Elinor Hallström: Ingefärspäron, müsli, 

fröknäcke, kallpressad ekologisk rapsolja, 

Karintorps tomatprodukter, Brunnebys 

sylt, saft och cider. 

Veterantraktorer 

Servering med hembakat och matiga 

smörgåsar. 

Tfn 0734 245 241 

 

 

16. Binnebergs Tingshus * 

Paula Linnpää Obenius 

”Avtryck – Imprint” 

Textil 

Konstpyssel för barn med tema djur. 

Öppet torsdag-söndag 11.00 – 17.00.  

Kaffeservering med hembakat. 

www.binneberg.se 

 

 

17. Erikstorp Ulvåker 

Öppen Gård 

Bekanta er med gårdens lamm och tackor. 

Mata hönsen och köp färska ägg. 

På torsdag klockan 11.00 – 14.00 finns 

det möjlighet att åka häst och vagn och 

för de mindre (2-10 år) erbjuds det 

ponnyridning. Alla dagar finns det 

hinderbana för käpphästar. Ta med egen 

eller låna. 

Magasinet är öppet alla dagarna.  

På nedervåningen: Kaffeservering med 

dopp från Kajsas bakverk. Om du vill 

köpa med dig något gott hem så säljer 

Kajsa fröknäcke, cakepops, sylt, 

marmelad m.m. 

Utställning och försäljning av vykort med 

naturmotiv av Kisakonstnären Christina 

Hult Lundgren. 

Försäljning av ull till trädgårdsland och 

bi/insektshotell gjorda av material från 

omgivande natur. Aloe vera-produkter 

m.m. 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.binneberg.se/


På övervåningen: 

Hanna Svanteman: Fotograf och 

skribent, fotoutställning ”Kära värdefulla 

bonde”. En hyllning till våra svenska 

bönder. 

Alexander Arnholm fotograf: tavlor 

med djur- och naturmotiv. 

Tfn 073 830 83 41  

www.facebook.com/Magasinet-i-

Erikstorp 

 

 

19. Butik Drängstugan* 

En gårdsbutik med antikt, inredning, 

vintagepaint och kläder i fransk lantstil. 

Antikladan är öppen med möbler, 

byggnadsvårdsmaterial och loppis. 

Vintagepaint, försäljning och visning av 

färgen  

Vintagepaint i vackra franska färger. 

Mormors kaffestuga med gott hembakat, 
servering i rosenträdgården. 

Försäljning av hembakade småkakor 

Sockerdricksträd och paketträd för barnen 

Gårdsbutiken är öppen med olika 

erbjudanden och försäljning av honung 

från Backgårdens Bigård 

Visning av gårdens Brahmahöns 

Försäljning av gammaldags pelargoner 

och perenna växter. 

Öppet torsdag-söndag 11.00-17.00. 

www.butikdrangstugan.blogspot.com 

Tfn 070 250 15 92 

 

 

24. Sveneby Gamla skola* 

Gästutställare: 

Rosita Borg: Fritidsfotograf 

Jenny Jacoby: Målningar i akvarell 

Systrarna Sonja Linden, Kerstin Leth 

Gustavsson: Textila återbruk - kläder, 

kuddar, kassar m.m. av gamla textilier. 

Angelica Mikaels: Träslöjd samt 

marmelader. 

Tfn 070 293 8017 

 

Söndag: Symbolmålardag i Sveneby 

gamla skola, 11.00-17.00 

Anmälan: Solskensoga@gmail.com 

Tfn 072 333 44 56 

 

 

25. Wrå Fägre 

Christina Jonsson Symbolmåleri! 

Naturens formkraft och energi finns i 

symbolerna. 

En livsresa genom de fyra årstiderna. 

Målningar som ger insikt om livet. 

Tfn 070 600 42 88 

 

 

26. Öster Garden 

I butiken hittar ni inredning för hem och 

trädgård. Här finns även hemsydda 

produkter till bebisar och barn från 

Lovelybycotton.  

Utställare: 

Marita Piela: målar djur och natur i 

akvarell och akryl. 

Kerstin Jonsson: målar i oljefärg. 

Motiven är varierande, ofta fåglar. 

Bo Vallin: målar akvarell. Utställningen 

har han valt att kalla "mixade känslor ". 

Caféet erbjuder hembakat fika.  

Facebook: Öster Garden, 

Lovelybycotton

mailto:Solskensoga@gmail.com


28. Sveneby Fågelplattform * 

Obs! endast torsdag 

Monika Hedlund 

Möt mig och min konst ute i naturen. 

Några hand- och tubkikare finns att tillgå. 

Prova på symbolövningar! Låt dina inre 

bilder komma till tals! Sätt dig en stund i 

grönskan och gör, om du så önskar, några 

individuella övningar som du får i ett 

kuvert. 

Tfn 072 333 44 56 

 

 

29. Odensåkers Fågelplattform * 

OBS! endast fredag 

Monika Hedlund 

Möt mig och min konst ute i naturen. 

Några hand- och tubkikare finns att tillgå. 

Prova på symbolövningar! Låt dina inre 

bilder komma till tals! Sätt dig en stund i 

grönskan och gör, om du så önskar, några 

individuella övningar som du får i ett 

kuvert. 

Tfn 072 333 44 56  

 

 

32. Flistads Kyrka 

”Från vaggan till graven” 

En utställning om kyrkan genom hela 

livet. Det nybyggda vapenhuset och den 

mytumspunna Kung Ranes hög är också 

väl värda ett besök.  

Lördagen avslutas med aftonsång klockan 

17.00. 

www.svenskakyrkan.se/norrabilling 

 

 

34. Binnebergs kyrka 

Atelje Lillstugan: Maria Landin  

Målningar i akvarell/blandteknik. 

Textil design med återbrukstema. 

www.konst.se/maira 

 

 

Kyrkorna har följande nummer 

22 Odensåker 

28 Sveneby 

30 Vad 

31 Götlunda 

32 Flistad 

33 Horn 

34 Binneberg 

 

 

 

 

* = Mat/Fikaställen 

3 Tidans Pizzeria 

3 Ica Nära Tidan 

4 Österbergs konditori 

8 Vallby Sörgården 

9 Lilla Kuriosaboden 

11 Prästbolet Flistad   

14 Källåsens blomster och trädgård 

16 Binnebergs Tingshus 

17 Erikstorp Ulvåker  

19 Drängstugan  

 

 

Vi har öppet även på söndag 

13 maj 

Binnebergs Tingshus 

Drängstugan 

Sveneby Gamla skola 

Böckernas Hus 

Lilla Kuriosaboden 

 

 

 

http://www.konst.se/maira


  

 

 

Avslutning med utomhusfest! 

Familjen Andersson i Flistad inbjuder till en skön 

avslutning på Konst- och Kulturdagarna Mockingbird 

Hillibillies står för underhållningen, ett band som 

kommer från trakterna kring Billingen och spelar 

musik med influenser från country och blue grass. 

Inträde 100 kronor, inklusive korv med bröd,  

kaffe och kaka. 

 

 

 
 

 

Välkommen tillbaka till  

Skördefest runt sjön Östen  

29-30 september 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att inte alla utställare har kortläsare. 
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