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Frossa på Facebook!

Följ och gilla Nässelfrossa på
Facebook! Dela med dig av dina
upplevelser och bilder, bjud in
dina vänner, tipsa om de bästa
evenemangen och om de mest
sevärda utställningarna.

Äta och fika under Nässelfrossa
Kyrkhult, Gamla
Ålderdomshemmet

Goda smörgåsar och hembakade kakor. Öppet söndag 10–15, tisdag,
torsdag, fredag 11–18

Kyrkhult, Tulseboda
Brunn

Varma och kalla drycker, hembakat fikabröd, både svenskt och med
inspiration från Mellanöstern. Varje dag serveras även en maträtt
tillagad av den skickliga kocken Abdullah Mehini från Syrien. Öppet
hela veckan 10–15 samt i samband med arrangemang.

Olofström,
Fritzatorpet

Dagens lunch mån–fre 11.30–14, helglunch sön 12–15, à la carte
mån–tor 17–20.

Östafors, Pensionat
Strömbacken

Restaurang som är 90% KRAV-certifierad.
Kom och njut av vår härliga trädgård. Här är allt vi serverar ”hemmalagat”, både mat och fika. Öppet varje dag 13–18.

Arrangörer

Ann-Kristin Vernersson Wiberg
Ateljé - Karl-Johan Olsson
Bränneriets Vänner i Gränum
Digging Deep
Folkets Hus Olofström

Kulturproduktion Skälmershult
Kyrkhults Hembygdsförening
Nebbeboda Intresseförening
Olofströms Hembygdsförening
Olofströms Jazzklubb

Saljesällskapet
Svenska kvinnors vänsterförbund
Svängsta Kultur och Hembygdsför.
Teater Stenbäraland
Textilstudio

Fornebodastiftelsen
Föreningen Nässelfrossa
Garrulus
Gränums Hembygdsförening
Gunvor Åsäng
Harry Martinson-sällskapet
Humlegården i Näsum
Ingrid Karlsson
Jämshögs Hembygdsförening
KOM-projektet

Olofströms Kammarmusikförening
Olofströms kommun, Kultur&Fritid
Olofströms Kraft AB
Olofströms Kvinnliga Nätverk
Olofströms Skriv o Berättarklubb
Oppmanna-Vånga hembygdsför.
Pensionat Strömbacken
Riksteaterföreningen i Olofström
Rotfast
Röshults Vedugnsbageri

Tranemålastiftelsen
Tulseboda Kulturhus

Omslagsbild: Skulptur av Carl Eldh, Foto: Bertil Knoester
Layout programblad: Måns Areskoug
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Medarrangörer:
ABF
Brödhultsgården
Folkuniversitetet
Midvinterton
Mixi Print
Slöjd i Blekinge
Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen till Nässelfrossa 2018!

Vår Nässelfrossavecka står för dörren, redo att bli intagen och upplevd av en förväntansfull och kulturhungrig omvärld. När solen står som högst på sommarhimlen och
midsommarfirandet precis klingat av, då är det dags.
För elfte året i rad öppnas Olofströmsbygdens lokala kulturgömmor för en ny vecka.
Med en publik där många nu väntat ett helt år på vilka upplevelser och kulturäventyr
som döljer sig i veckans program denna gång. Fast också på en publik som kanske besöker Nässelfrossa för allra första gången och låter alla sina sinnen smaka och prova
den speciella atmosfären.
Nässelfrossa har varje år ett nytt gemensamt tema, som mer eller mindre genomsyrar
arrangemangens profil. På detta sätt skapas nya programinslag och publiken får en
inbyggd förnyelse av såväl innehåll som arrangemang.
Årets tema är Kvinnan och Demokratin.
Det är ett tema som i sig beskriver två ”storheter” som av en lycklig slump i just det
sammanhanget, båda kommit i stort fokus nu i tiden runt år 2018. Ingen har väl undgått den våg som just nu sveper över hela världen och som fått namnet # Me Too. Som
på ett avslöjande och skrämmande sätt beskriver hur kvinnor fortfarande i denna dag
2018, förtrycks, förminskas och förnedras enbart för att att hon är kvinna. Så här kan
vi naturligtvis inte fortsätta i ett samhälle vi kallar modernt!
I Nässelfrossa är vi därför mycket stolta och glada över att vi, sista dagen på fjolårets
Nässelfrossavecka och innan världen visste något om en kommande #Me Too-rörelse,
kunde proklamera ”Kvinnan och Demokratin” som vårt tema 2018!
Detsamma gäller vårt sammankopplade tema ”Demokratin” som i sig också är en
världsomspännande rörelse, men som fortfarande långt ifrån är en självklarhet överallt på vår jord. I Sverige är det dock precis 100 år sedan vi fick demokrati som den
benämns i dag, då det bland annat bestämdes om allmän och lika rösträtt i Sverige
både för män och kvinnor.
I årets rekordstora Nässelfrossaprogram finns rikligt med arrangemang där olika arrangörer och ovanligt många nya, på ett spännande sätt kommer att belysa årets tema.
Nykomponerade utställningar ska visas upp och medverkan av en och annan rikskänd
aktör kommer inte att saknas. Inte minst intressant är de talrika arrangemangen med
lokala exempel och framföranden som kommer att rullas upp.
Nässelfrossa hälsar dig speciellt välkommen till första dagens stora publika invigning
av kulturveckan, som sker i genuin brunnsmiljö vid Tulseboda Brunn i Kyrkhult. Dagen
till ära också med nyinvigning till livs levande brunnsorkester av den nu helt nyrestaurerade Brunnsparken.
Nässelfrossa kommer en vecka senare att avslutas i Folkets Hus Olofström med en
specialkomponerad operaföreställning av Harry Martinsons verk Aniara. Nässlan är
för evigt förknippad med Harry Martinson, bygdens store författare och nobelpristagare.
Vad han hade tyckt om vår kulturvecka Nässelfrossa får vi aldrig veta. Men troligen
hade han varit stolt, sannolikt medverkat och säkert bokat in sig på flera av de över
120 arrangemang som kommer att genomföras under veckan. Precis som vi hoppas
att också Du kommer att göra.
Välkommen till det kulturevenemang som i fjol fick Region Blekinges stora kulturpris
och till denna sommarens kanske mest spektakulära kulturvecka i Kvinnans och Demokratins tecken – Nässelfrossa 2018!
Rolf Persson
Ordförande Föreningen Nässelfrossa

Biljettbokning, se sid 6. Utställningar, se sid 4–5
Vägbeskrivningar och karta, se sid 20–21
Mer information på www.nasselfrossa.se
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Utställningar och museer
Den röda tråden…

Den röda tråden är ett slöjdprojekt i Blekinge, med
tanken att knyta samman och engagera genom det
fria skapandet. Arrangör Slöjd i Blekinge, TextilStudio, Studieförbundet Vuxenskolan, Olofströms
kommun.
Öppettider:
måndag 25 juni
10:00 – 19:00
tisdag 26 juni
10:00 – 19:00
onsdag 27 juni
10:00 – 17:00
torsdag 28 juni
10:00 – 17:00
fredag 29 juni
11:00 – 16:00
Fri entré
Plats: Olofströms bibliotek, Olofström
Arrangör: Textilstudio

Gjort i Olofström 2018 – industriutställning

Alla tillverkande industrier i Olofström presenterar sig i denna utställning. Exempel på sentida
produkter visas. Samtidigt utgör denna utställning
en samtidsdokumentation ur museal synvinkel.
En representativ produkt inlemmas i Olofströms
museums samlingar. Det är andra gången som
en sådan för musei-Sverige unik insamling görs i
Olofström.
Öppettider:
söndag 24 juni
12:00 – 16:00
måndag 25 juni
12:00 – 16:00
tisdag 26 juni
12:00 – 16:00
onsdag 27 juni
12:00 – 16:00
torsdag 28 juni
12:00 – 16:00
fredag 29 juni
12:00 – 16:00
lördag 30 juni
12:00 – 16:00
söndag 1 juli
12:00 – 16:00

Kameramuseum och Galgmuseum

Fri entré
Plats: Längan, Holje Park, Olofström
Arrangör: Olofströms Hembygdsförening

Permanenta utställningar med kameror och annan
fotografica. På samma våningsplan världens enda
museum som visar klädgalgar.
Öppettider:
söndag 24 juni
måndag 25 juni
tisdag 26 juni
onsdag 27 juni
torsdag 28 juni
fredag 29 juni
lördag 30 juni
söndag 1 juli

12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00

Fri entré
Plats: Rättaregården, Olofström
Arrangör: Olofströms Hembygdsförening

Konstutställning Karl-Johan och Mattias Olsson
Akryl- och oljemålningar – Karl-Johan Olsson.
Grafik – Mattias Olsson.
Öppettider:
torsdag 28 juni
fredag 29 juni

12:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Fri entré
Plats: Karl-Johan Olssons Ateljé, Olofström
Arrangör: Ateljé - Karl-Johan Olsson
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Konstutställning med Johny Olsson

Johny Olsson, numera bosatt i Gränum, är en internationellt erkänd konstnär som specialiserat sig på
att måla i airbrush-teknik, en precisionsteknik som
skapar bilder med stark realism. Hans verk skildrar
ofta urbana miljöer och modern arkitektur.
Öppettider:
söndag 24 juni
11:00 – 17:00
måndag 25 juni
10:00 – 15:00
tisdag 26 juni
10:00 – 15:00
onsdag 27 juni
10:00 – 15:00
torsdag 28 juni
10:00 – 15:00
fredag 29 juni
10:00 – 15:00
lördag 30 juni
10:00 – 12:00
söndag 1 juli
10:00 – 14:00
Fri entré
Plats: Tulseboda Brunn/Kulturhus, Kyrkhult
Arrangör: Tulseboda Kulturhus

Kvinnliga förebilder och uppfinnare

Ulva Ugerup, textilkonstnär och bibliotekarie, visar
spännande kvinnoporträtt i vår historia i sin utställning med textila bilder i en teknik kallad Stack and
Slash.
Öppettider:
måndag 25 juni
13:00 – 17:00
tisdag 26 juni
09:00 – 17:00
onsdag 27 juni
09:00 – 17:00
torsdag 28 juni
09:00 – 17:00
fredag 29 juni
09:00 – 12:00
Fri entré
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Olofström
Arrangör: Textilstudio/Studieförb. Vuxenskolan

Kvinnor i kamp – Petra Bauer

Olofströms museum

I verket Kvinnor i kamp berättar Petra Bauer om
kampen för kvinnors rättigheter i början av 1900-talet. Installationen består av historiska affischer och
fotografiska porträtt från den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige. Det fanns många socialistiska kvinnoklubbar som arbetade för kvinnors rättigheter på
arbetsmarknaden. Medarrangör: ABF.
Öppettider:
måndag 25 juni
08:00 – 17:00
tisdag 26 juni
08:00 – 17:00
onsdag 27 juni
08:00 – 17:00
torsdag 28 juni
08:00 – 17:00
fredag 29 juni
08:00 – 17:00
söndag 1 juli
08:00 – 17:00
Fri entré
Plats: Folkets Hus, Olofström
Arrangör: Folkets Hus Olofström

visar i huvudsak samhällets industriella utveckling,
från 1700-talet och fram till idag. Speciella sektioner för emaljerade produkter, rostfritt, ”hornet”,
krigsmateriel och allmogekistor.
Öppettider:
Alla dagar		

12:00 – 16:00

Fri entré
Plats: Holje Park, Olofström
Arrangör: Olofströms Hembygdsförening

Tjejerna på Hultet

Möt Elna, Bengta, Sissa, Hilda, Hulda och några till!
Porträtt av Alltidhultskvinnor i form av ett bildspel.
Öppettider:
måndag 25 juni
11:30 – 12:30
tisdag 26 juni
11:30 – 12:30
onsdag 27 juni
11:30 – 12:30
torsdag 28 juni
11:30 – 12:30
fredag 29 juni
11:30 – 12:30
lördag 30 juni
11:30 – 12:30
söndag 1 juli
11:30 – 12:30
Fri entré
Plats: Alltidhults Skola, Alltidhult
Arrangör: Rotfast
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Boka dina biljetter
Bokningen öppnar den 21 maj kl 12.00

www.nasselfrossa.se
Du kan även boka biljetter via telefon.
Telefonbokningen har öppet:
21/5 kl 12.00-16.00
22–25/5 kl 10–16.
28/5–21/6 Måndag–fredag kl 8–10.
Under Nässelfrossaveckan kl 10–16.

0733-260 215

Biljetter går även att boka genom att besöka
Visit Olofström i Folkets Hus foajé.
Alla biljetter betalas vid evenemangen.
Antalet platser är ofta begränsat – boka i tid!
Ev. programändringar finns på
hemsidan.

Invigning av nya Tulseboda Brunnspark

Vernissage – Johny Olsson
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Söndagen den 24 juni 2018

Invigning av Nässelfrossa 2018
11.00 Tulseboda
Brunn/Kulturhus Revolutioner, krig och social oro omgav

oss för 100 år sedan. Vad skulle hända
i Sverige? Genom politisk finurlighet
fattades 1918 beslut som bland annat
ledde fram till allmän och lika rösträtt,
och 1921 deltog även kvinnor i valet.
Det finns goda skäl att anse att besluten
1918 lade grunden för den demokrati
som vi, hundra år senare, kan fira.
Därför är temat för Nässelfrossa 2018:
Kvinnan och Demokratin.
Ulrika Knutson inviger och talar
bland annat om Fogelstadgruppen, Moa
Martinson och Elin Wägner. Hur argumenterade dessa frontfigurer och varför
tyckte inte Elin Wägner ”att det var så
bråttom med kvinnlig rösträtt”. 90 min
Ingen förhandsbokning. Fri entré.

Kyrkhult

12.30 Tulseboda
Brunnspark
Kyrkhult

Arr: Föreningen Nässelfrossa

Invigning av nya Tulseboda Brunnspark

I första etappen har Brunnsplanen framför Tulseboda Brunn fått ett vackert
sammanhängande parkrum med blomsterplantering och generösa gräsytor.
Ett konstverk har också skapats i parken och odlingar visas upp för allmänheten. Parken invigs och brunnsorkestern Skärgårdssextetten spelar. 30 min.
Ingen bokning. Fri entré. Caféet i Tulseboda är öppet Arr: KOM-projektet

13.00 Tulseboda
Vernissage av utställningen med Johny Olsson
Brunn/Kulturhus Johny Olsson, numera bosatt i Gränum, är en internationellt erkänd konst-

när som specialiserat sig på att måla i airbrush-teknik, en precisionsteknik
som skapar bilder med stark realism. Hans verk skildrar ofta urbana miljöer
och modern arkitektur. Vernissagen pågår fram till kl 15.00
Ingen förhandsbokning. Fri entré. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Kyrkhult

13.00 Tulseboda
Brunnspark
Kyrkhult

Tulseboda Brunnspark då och nu

En badorts utveckling till kulturmiljö. Daniel Ottosson berättar om resan
från examensarbetet Vårdplan för Tulseboda Brunnspark till KOM-projektet.
Ta med bra skor eftersom vi kommer att promenera runt i parken. 1 tim.
Bokas. Biljettpris: 60 kr. Caféet i Tulseboda är öppet.
Arr: KOM-projektet

Även fredag kl 15
15.00 Gränums Folkets Från Gränums dalar till gyllene salar
Ett miniseminarium om svensk spritproduktion och historia förr och nu. The
Hus

Absolut Company, Åhus, berättar om företaget och dess bakgrund. Bränneriets
Vänner skildrar episoder ur brännvinskungen L. O. Smiths spännande liv. 1,5 tim
Bokas. Biljettpris: 70 kr. Kaffeservering öppen. Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

Gränum

17.00 Gränums Bränneri
Gränum

Guidad visning av Gränums Bränneri

Även måndag, fredag kl 17

Ni får höra historien om Gränums Bränneri, beskrivning av tillverkningsprocessen, se maskiner och utrustning m.m. På ett fält utanför Bränneriet visar
vi ett tiotal olika potatissorter och berättar om potatisens historia. Nytt för
i år är odling av några olika jordgubbssorter och blåbär i samarbete med
firma Olle Svensson. Bok om Bränneriet ingår. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 30 kr.
Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

19.00 Tulseboda
Kvinnliga pionjärer och ett knippe visor
Brunn/Kulturhus En lättsam och bildande föreställning om banbrytande kvinnor blandad
Kyrkhult

med musik vi minns, berörs av eller bara tycker om. Medverkande: Per-Åke
Albinsson, ord och bild, Åke Giselsson, gitarr och sång, och Ronny Haglund,
bas, gitarr och sång. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet Arr: Tulseboda Kulturhus

Tulseboda Brunnspark då och nu

Från Gränums dalar till gyllene salar

Biljettbokning, se sid 6. Utställningar, se sid 4–5
Vägbeskrivningar och karta, se sid 20–21
Mer information på www.nasselfrossa.se
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Måndagen den 25 juni 2018

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan för barn 6–18 år
10.00 Tulseboda
Brunn/Kulturhus Cirkusskola en timme varje dag, måndag–fredag kl 10. Veckan avslutas på lörKyrkhult

dagen med uppvisning för familj och vänner. Du får lära dig allt från jonglering
och clowneri till lindans och trapets. Kursen är samma tid varje dag. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Brödhultsgården Bonadsmåleri i våra trakter – ett unikt exempel i Brödhult
Kyrkhult

Långt in på 1800-talet förskönades hem och i synnerhet större gårdar med
målningar på väggar, möbler och bonader. Mycket har förkommit, men på
Brödhultsgården finns en ovanligt pampig bonadsmålning, uppsatt på en vägg
bakom en bänk – ett rygglakan (rölakan). Välkommen till en unik visning av
denna bonad, målad av Abraham Clemetsson. Johnny Karlsson berättar. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr inkl. fika. Gårdsbutik öppen. Arr: Garrulus

10.00 Författarmuseet Kvinnor i Jämshög
Jämshög

10.00 Olofströms
bibliotek
Olofström

Per-Åke Albinsson och Birger Johnson berättar till bilder om kvinnor som
verkat i Jämshög. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr inkl. fika. Arr: Jämshögs Hembygdsförening

Den röda tråden, utställning och vernissage

Välkomna till vernissage och ta del av det demokratiska verket Den röda
tråden ..., ett slöjdprojekt i Blekinge med tanken att knyta samman och
engagera genom det fria skapandet. 45 min
Ingen förhandsbokning. Fri entré. Arr: Textilstudio/Studieförbundet Vuxenskolan

10.30 Alltidhults Skola Från miljonärska till fattigpensionär
Alltidhult

Även fredag kl 10.30

Regina Westersköld, mer känd som prostinnan Estenberg, kom som prästfru till Jämshög 1727. Ylva Silverbern har läst hennes privata korrespondens och berättar om hennes liv och bakgrund med direkta kopplingar till
både en svensk minister och skotsk högadel. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Lunchmacka kan köpas.
Arr: Rotfast

11.00 Studieförbundet Kvinnliga förebilder och uppfinnare
Ulva Ugerup, textilkonstnär och bibliotekarie, föreläser om spännande
Vuxenskolan
Olofström

kvinnoporträtt i vår historia och guidar i utställningens textila bilder. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Arr: Textilstudio/Studieförbundet Vuxenskolan

Även tis, ons, tor, fre kl 11.30
11.30 Tulseboda
Prova på cirkus
Brunn/Kulturhus Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans

Kyrkhult

11.30 Pensionat
Strömbacken
Östafors

på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter deltagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Ingen bokning. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Möt politiskt aktiva kvinnor i demokratins tjänst

Även on, fr kl 11.30

Ät lunch och möt politiskt aktiva kvinnor. Under veckans lopp kommer vi
att möta Teresia Ställborn, organisationsutvecklare, Elisabet Knutsson, riksdagsledamot och Esabelle Dingizian, tredje vice talman, som alla kommer
att tala om sina erfarenheter att vara kvinna och arbeta politiskt. 1,5 tim
Bokas. Pris: 200 kr inkl. nässelsoppa, kaffe, tårta. Arr: Pensionat Strömbacken

13.00 Kyrkhults kyrka Kyrkogårdsvandring i Kyrkhult
Kyrkhult

13.00 Tulseboda
Brunnspark
Kyrkhult
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Gravstenarna berättar – en rundvandring på kyrkogården med Arne Karlsson och Jan Ottosson. 75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 30 kr.
Arr: Kyrkhults Hembygdsförening

Odla med hela familjen

Även onsdag kl 10

Kreativ odling för hela familjen! Prova nya sätt att odla med vår trädgårdsmästare Zead Hasan. Ni får testa hur en hydroponisk odling utan jord fungerar och lära om nya spännande grönsaker från Zeads hemland Syrien. 1 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.
Arr: KOM-projektet

Odla med hela familjen

Vindla String Quartet

Prova på cirkus

Guidad visning av Gränums Bränneri

13.00 Studieförbundet Textil verkstad – workshop med Ulva Ugerup
Med inspiration från utställningen med kvinnliga förebilder och uppfinnare
Vuxenskolan
Olofström

påbörjar vi en textil bild med nål och tråd, men utan symaskin. Under ledning av textilkonstnär och bibliotekarie Ulva Ugerup. Material och verktyg
finns på plats. 3 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 250 kr. Arr: Textilstudio/Studieförbundet Vuxenskolan

15.00 Jämshögs Folkhögskola

Arbetsvandrande kvinnors påverkan på demokratiutvecklingen

17.00 Gränums
Bränneri

Guidad visning av Gränums Bränneri

18.00 Fornebodastugan

En livsresa i människans tjänst

19.00 Folkets Hus

Vindla String Quartet

Jämshög

Gränum

Kyrkhult

Olofström

Föredraget belyser hur södra Sveriges kvinnor påverkade demokratiutvecklingen
genom att utvandra/arbetsutvandra till Danmark och Tyskland. Kvinnors osynlighet i dåtida dokumentation har försvårat för forskning och skapat uttrycket den
glömda utvandringen. Detta föredrag tar upp nytt forskningsmaterial om hur dessa
kvinnor får betydelse för påskyndandet av samhällets moderna strukturer. 1 tim
Förhandsbokas. Pris: 50 kr inkl. fika.
Arr: Ann-Kristin Vernersson Wiberg

Ewa-Gun Westford, känd från TV som presstaleskvinna för polisregion Syd,
visste tidigt att hon ville bli polis för att kunna hjälpa och ställa till rätta.
Inget lätt val då kvinnor ännu inte var välkomna i kåren. Med glimten i ögat
berättar hon om sitt liv, både som polis och människa. 2 tim
Bokas. Pris: 160 kr inkl. snittar, dryck, fika. Arr: Fornebodastiftelsen/Vuxenskolan
Fyra stråkmusiker som alla tagit examen vid Musikhögskolan. Kvartetten
bildades 2008 och har gjort sig känd som en av Sveriges mest spännande
kammarmusikgrupper. Med en osviklig känsla för tajming och ett tajt
samspel skapar Vindla nya klangvärldar och framför sin musik på egna konserter men även i samarbete med flera av Sveriges finaste musiker. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr inkl. fika. Arr: Folkets Hus Olofström/ABF

19.00 Nebbeboda skola Kvällsmål
Nebbeboda

19.00 Humletorkan
Näsum

Även söndag, fredag kl 17

Ni får höra historien om Gränums Bränneri, beskrivning av tillverkningsprocessen, se maskiner och utrustning m.m. På ett fält utanför Bränneriet visar
vi ett tiotal olika potatissorter och berättar om potatisens historia. Nytt för
i år är odling av några olika jordgubbssorter och blåbär i samarbete med
firma Olle Svensson. Bok om Bränneriet ingår. 1,5 tim
Förhandsbokan. Biljettpris: 30kr.
Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

Även tis, ons, tor, fre kl 19

Samling vid dagens slut. Vi bjuder in till en stunds högläsning med mustiga
historier av Axel de la Nietze. 1,5 tim
Bokas. Pris: 40 kr. Pris inkl. kvällsmat: 100 kr. Arr: Nebbeboda Intresseför.

Föreställningen Starka Kvinnor

Teater Stenbäraland berättar och uppträder med kvinnorna Pus Else, Eva
Wigström, Betty Olofsson, Moa Martinson, Frida Kahlo och Klämda Tilda
samt något på dialekt av Axel de la Nietze. Föreställningen ger en kort inblick
i kvinnornas liv. Skådespelerska Rosie Hennig, musiker Mats Hennig. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr inkl. kaffe, kaka. Arr: Humlegården i Näsum

Biljettbokning, se sid 6. Utställningar, se sid 4–5
Vägbeskrivningar och karta, se sid 20–21
Mer information på www.nasselfrossa.se
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Tisdagen den 26 juni 2018
09.00 Grand Bio
Olofström

Morgonbio Hidden Figures med Olofströms Kraft

Morgonbio på Grand bio. Filmen Hidden Figures berättar den sanna historien om tre svarta kvinnor som ändrade rymdkapplöpningen till amerikanernas fördel och fick titeln Coloured Computers av Nasa. 2,5 tim
Förhandsbokas. Fri entré. Vi bjuder på kaffe och fralla.Arr: Olofströms Kraft AB

10.00 Författarmuseet Människorna på Hantverkaregatan under Saljes tid
Jämshög

Under vandring på Hantverkaregatan berättar Birger Johnson och Per-Åke
Albinsson om människorna där, särskilt om kvinnorna, under Sven Edvin
Saljes tid. Visning av Sven Edvin Saljes Fornstuga och Författarmuseet av
Bengt Bejmar. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr inkl. fika.
Arr: Saljesällskapet

10.30 Alltidhults Skola Äntligen änka!
Alltidhult

Även lördag kl 10.30

Länge var enda möjligheten för en kvinna att bli myndig att låta bli att gifta
om sig när hon blivit änka. Ylva Silverbern presenterar några av bygdens
färgstarka änkor som framgångsrikt drev både storgårdar och kvarnar. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Lunchmacka kan köpas.
Arr: Rotfast

Även mån, ons, tor, fre kl 11.30
Prova på cirkus
11.30 Tulseboda
Brunn/Kulturhus Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans

Kyrkhult

på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter deltagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Ingen bokning. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

13.30 Folkets Hus

Tre kvinnor berättar från tre olika yrken

13.30 Magasinet
Gamla Ålderdomshemmet

Rundabordssamtal

14.00 Västra Lid
Serviceboende

Från fattighus till serviceboende

14.00 Olofströms
bibliotek

Självupplevda berättelser från trakten

14.00 Mormors hus i
Stora Brödhult

Mina förmödrar i Stora Brödhult

Olofström

Kyrkhult

Olofström

Olofström

Kyrkhult

Även kl 18.30 idag

Ankin Liljegren, VD, El-yta Kem AB, Olofström, berättar från en mansdominerad värld.
Maria Sällström, Brokamåla gård, Olofström, berättar om utvecklingen från
2 till 800 besökare/turister per år.
Bodil Böös, född i Olofström, kapten i armén, berättar om att vara en i
mängden inom Försvarsmakten. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr inkl. fika. Arr: Olofströms Kvinnliga Nätverk
Samtal kring mensskydd och graviditeter m.m. förr och nu. Under ledning
av Marita Wyöni, barnmorska och Mimmi i Skälmershult. Medarrangör:
Studieförbundet Vuxenskolan. 1 tim
Bokas. Biljettpris: 60 kr. Fika kan köpas. Arr: Kulturproduktion Skälmershult
Äldreomsorgen 1918–2018. Ingrid Karlsson och Eva Johnsson berättar. Vissång under kaffet med texter av bygdens författare. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr inkl. kaffe med dopp. Arr: Ingrid Karlsson
Mor tar körkort. Händelsen var 1954 och beskriver den betydelse den fick
för vår familj. Hos doktorn. Hur jag som ung, återflyttad till kommunen,
bemöttes av doktorn vid besök på hans mottagning 1967. 1 tim
Bokas. Pris: 75 kr inkl. förfriskning, frukt. Arr: Olofströms Skriv o Berättarklubb
Även torsdag kl 14

Fyra generationer kvinnor före mig, Ingela Larsson, i Stora Brödhult under
1800- och 1900-tal, från enskifte till nutid. Hur såg det ut, hur var livet när
Elna Hansdotter flyttade till byn med sin man för snart 200 år sedan och
hur har det förändrats? Föredrag, samtal och kort promenad i historisk
miljö. Lätt vandring ca 500 meter. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr inkl. kaffe och kakor. Arr: Digging Deep

Äntligen änka!

Sven Edvin Salje
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Rundabordssamtal

Hilma Maria

Swing Five med Marianne J

Nära Döden-upplevelser –Göran Grip

15.00 Tranemåla gård Hilma Maria
Tranemåla

15.00 Krogshult
Arkelstorp

Gunvor Åsäng förtäljer en sann historia om en kvinnas liv under 1900-talet.
En berättelse i ord, bild och ton. Två världskrig, fyra kungar, sorg och glädjeämnen. Följ med en stund tillbaka i tiden! Välkomna in i Tranemåla gårds
trivsamma vardagsrum. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr inkl. kaffe, kaka.
Arr: Gunvor Åsäng

Vid Immelsjöns strand

Vi träffas vid Immelsjöns strand i Krogshult nära den plats där Harry Martinson som 11-åring besökte sin gudmor. Följ skyltning från Mjönäs eller kom
sjövägen! Med utgångspunkt från Harry Martinsons kvinnosyn filosoferar vi
om årets tema Kvinnan och demokratin. Vi gör internationella utblickar och
Khala Uma bidrar med sång och musik. Vi fikar tillsammans. 2 tim
Bokas. Pris: 80 kr inkl. fika. Barn gratis. Arr: Oppmanna-Vånga hembygdsför.

16.30 Magasinet
Gamla Ålderdomshemmet

Kvinnor, rösträtt och demokrati i Sverige och världen

17.00 Halda-museet

Från fickur och skrivmaskiner till datorer

18.00 Fornebodastugan

En god och glad stund!

18.30 Folkets Hus

Tre kvinnor berättar från tre olika yrken

Kyrkhult

Svängsta

Kyrkhult

Olofström

4 unga berättar utifrån sina olika perspektiv. Alla fyra har varit guider på
Skarhults slott. Emma Ehrenberg, genusvetare. Karl Månsson, kandidat i
statsvetenskap och historia. Desirée Monsén, kandidat i fred- och utvecklingsstudier. Nina Davidsson kandidat i statsvetenskap och historia. Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan. 1 tim
Bokas. Biljettpris: 100 kr. Bageriet är öppet. Arr: Kulturproduktion Skälmershult
Även torsdag, lördag kl 17

Vi bjuder in till föreläsning och guidning i Halda-museet. Under 2017 firade
Henning Hammarlunds Halda 130 år. Vi avslutar med kaffe och fralla. 2 tim
Bokas. Biljettpris: 80 kr inkl. fika. Arr: Svängsta Kultur och Hembygdsförening
Barbro, en av de kända Göingeflickorna och hennes man Lars underhåller
med schlager från 40–60-talen. Välkända melodier och sånger till gitarr.
Lite allsång. Skämtsamma historier från Göingebygden, även någon låt på
Magdeburgerspel. 2 tim
Bokas. Pris: 150 kr inkl. snittar, dryck, fika. Arr: Fornebodastiftelsen/Vuxenskolan
Även idag kl 13.30

Ankin Liljegren, VD, El-yta Kem AB, Olofström, berättar från en mansdominerad
värld.
Maria Sällström , Brokamåla gård, Olofström, berättar om utvecklingen från
2 till 800 besökare/turister per år.
Bodil Böös, född i Olofström, kapten i armén, berättar om att vara en i
mängden inom Försvarsmakten. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr inkl. fika. Arr: Olofströms Kvinnliga Nätverk

19.00 Halens Camping Swing Five med Marianne J.
Olofström

På restaurang von Halen. Skön swingmusik blandad med gospel, bossanova
och andra välkända låtar ur American Songbook. 1,5 tim
Bokas. Biljettpris: 100 kr. Serveringen är öppen. Arr: Olofströms Jazzklubb

19.00 Tulseboda
Nära döden-upplevelser – Göran Grip
Brunn/Kulturhus Författaren och tidigare narkosläkaren Göran Grip berättar om egna och

andras nära döden-upplevelser. Han har under många år intresserat sig
för fenomenet och hade själv två sådana upplevelser som barn, vilket har
haft betydelse för hans livssyn. Som vuxen har han tagit sig an ämnet som
föreläsare, författare och översättare. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Kyrkhult

19.00 Nebbeboda skola Kvällsmål
Nebbeboda

Även mån, ons,tor,fre kl 19

Samling vid dagens slut. Vi bjuder in till en stunds högläsning med mustiga
historier av Axel de la Nietze. 1,5 tim
Bokas. Pris: 40 kr. Pris inkl. kvällsmat: 100 kr. Arr: Nebbeboda Intresseför.

Biljettbokning, se sid 6. Utställningar, se sid 4–5
Vägbeskrivningar och karta, se sid 20–21
Mer information på www.nasselfrossa.se
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Onsdagen den 27 juni 2018
10.00 Farabols skola

Högt uppsatta kvinnor broderar

10.00 Tulseboda
Brunnspark

Odla med hela familjen

10.00 Ateljé Tobi

Industribesök på Ateljé Tobi

Farabol

Kyrkhult

Kyrkhult

Fritt broderi i ur och skur vid Blekinges högsta punkt, Rävabacken i Farabol.
Mimmi i Skälmershult handleder. Medtag broderiverktyg och kläder efter väder. Högsta Punkten i Blekinge, Rävabacken 189,65 m.ö.h. (LA N56o 26.470’
LO E014o 31.682’). Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan. 2,5 tim
Bokas. Biljettpris: 130 kr inkl. material. Arr: Kulturproduktion Skälmershult
Även måndag kl 13

Kreativ odling för hela familjen! Prova nya sätt att odla med vår trädgårdsmästare Zead Hasan. Ni får testa hur en hydroponisk odling utan jord fungerar och lära om nya spännande grönsaker från Zeads hemland Syrien. 1 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.
Arr: KOM-projektet
Ateljé Tobi AB tillverkar provkartor och provkollektioner för alla typer av
golv, textil och tapeter. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 30 kr.
Arr: Kyrkhults Hembygdsförening

10.30 Alltidhults Skola Me too, sa Britta Larsdotter
Alltidhult

Även söndag kl 10.30

År 1685 blev pigan Britta Larsdotter våldtagen av bonden Sven Persson i en
kvarn i Boa. Utifrån den väldokumenterade rättegången i mustiga ordalag
berättar Ylva Silverbern om gångna tiders övergrepp och trakasserier och
hur kvinnors sexualitet hanterades av lagen. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Lunchmacka kan köpas.
Arr: Rotfast

10.30 Klintens
Gruppboende

Minnenas melodier

11.00 Fornebodastugan

Från AK-arbete i Kyrkhult till Paris Chic i Olofström

Olofström

Kyrkhult

Stefan Lagesson kåserar om gamla artister och spelar stenkakor. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré.
Arr: Olofströms kommun, ABF
Under depressionen på 1930-talet ordnade staten genom Arbetslöshetskommissionen (AK) arbeten, ofta med vägbyggen. Helmer Jansson och
hans son Bengt från Smålandsstenar jobbade bl.a. i Mörbohult. Helmer
skrev en bok om AK-livet i Kyrkhult, mycket personligt och avslöjande. Hans
dotter Rut förde senare modet till Olofström – startade Paris Chic! Johnny
Karlsson läser och berättar. Medarr: Fornebodastiftelsen. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.
Arr: Garrulus

Även mån, tis, tor, fre kl 11.30
11.30 Tulseboda
Prova på cirkus
Brunn/Kulturhus Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans

Kyrkhult

11.30 Pensionat
Strömbacken
Östafors

på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter deltagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Ingen bokning. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Möt politiskt aktiva kvinnor i demokratins tjänst

Äv. må, fr kl 11.30

Ät lunch och möt politiskt aktiva kvinnor. Under veckans lopp kommer vi
att möta Teresia Ställborn, organisationsutvecklare, Elisabet Knutsson, riksdagsledamot och Esabelle Dingizian, tredje vice talman, som alla kommer
att tala om sina erfarenheter att vara kvinna och arbeta politiskt.1,5 tim
Bokas. Pris: 200 kr inkl. nässelsoppa, kaffe, tårta. Arr: Pensionat Strömbacken

14.00 Tranemåla gård Augusta Tonning i Bökevik – en kämpe för rösträtten
Tranemåla

14.00 Fornebodastugan
Kyrkhult

Äv. to kl 14

Kulturjournalist Jane Betts föreläser om Augusta Tonning – en färgstark kvinna som bodde i Blekinge och gjorde stora insatser i kampen för den kvinnliga
rösträtten. Bengt Ljungström berättar om gården och stiftelsen. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr inkl. fika.
Arr: Tranemålastiftelsen

Några färgstarka kvinnor i Kyrkhult

Jan Ottosson berättar om några kvinnor i Kyrkhult som satt avtryck i bygden. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr inkl. fika. Arr: Kyrkhults Hembygdsförening

14.00 Sturessons gård Arbetshästen i skogs- och jordbruket under Saljes tid
Alltidhult

14.00 Petrusgården
Jämshög

Äv. idag kl 17

Bengt-Åke Rungegård visar ardennerhästar och berättar om arbetshästens
betydelse i 1900-talets skogs- och jordbruk. Birger Johnson berättar om
hästens roll i några av Sven Edvin Saljes skildringar av arbetet på landsbygden. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr inkl. fika.
Arr: Saljesällskapet

Från fattighus till serviceboende

Även lördag kl 14

Äldreomsorgen 1918–2018. Ingrid Karlsson och Eva Johnsson berättar. Vissång under kaffet med texter av bygdens författare. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr inkl. kaffe med dopp. Arr: Ingrid Karlsson

14.30 Brännaregården Minnenas melodier
Stefan Lagesson kåserar om gamla artister och spelar stenkakor. 1 tim
Äldreboende
Olofström
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Förhandsbokas. Fri entré.

Arr: Olofströms kommun, ABF

Me too, sa Britta

16.00 Stenmuseet
Vilshult

Kaya Ålander från Röda Bönor

Högt uppsatta kvinnor...

Elin Wägner

Guidning i Stenmuseet

Thommy Svensson guidar och berättar om brytningen av diabas. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 30 kr.
Arr: Kyrkhults Hembygdsförening

16.30 Studieförbundet Elin Wägner, en tidig väckarklocka för jämställdhet, fred och miljö
Elin Wägner var journalist och författare. Hon ägnade hela sitt liv och
Vuxenskolan
Olofström

författarskap åt dessa frågor som än idag är lika viktiga. Föreläsning av AnnMargreth Willebrand, ordförande i Elin Wägner-sällskapet. Medarrangör:
Studieförbundet Vuxenskolan. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr.
Arr: Kulturproduktion Skälmershult

17.00 Sturessons gård Arbetshästen i skogs- och jordbruket under Saljes tid
Alltidhult

Äv. idag kl 14

Bengt-Åke Rungegård visar ardennerhästar och berättar om arbetshästens betydelse i 1900-talets skogs- och jordbruk. Birger Johnson berättar om hästens
roll i några av Sven Edvin Saljes skildringar av arbetet på landsbygden. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr inkl. fika.
Arr: Saljesällskapet

17.00 Tulseboda
Grillkväll med KOM-Projektets matverkstad
Brunn/Kulturhus Kulturkrock eller smaklöks-chock? Kom och njut av en spännande grillbuffé

med smaker från olika delar av världen. Maten lagas av kocken Abdullah
Mehini från Syrien. Denna grillkväll är resultatet av Kom-Projektets matverkstads experimenterande med smaker från olika delar av världen. 2 tim
Bokas senast 25/6.
Bokas. Pris: 200 kr. Barn upp till 12 år: 100 kr Arr: Tulseboda Kulturhus AB

Kyrkhult

19.00 Tulseboda
Kaya Ålander – en röd böna från proggen
Brunn/Kulturhus Kaya är en professionell jazz- och vissångerska med rötterna i Skåne, prog-

gen och kvinnobandet Röda Bönor som bl.a. gjorde sig kända med Sången
om sexualmyterna och sin oförglömliga version av Oh Carol. Kaya har
under våren turnerat med Riksteatern med Sång till välfärden, med temat
Demokratins gränser. Hos oss bjuder hon på (kamp)sånger om jämställdhet,
feminism, demokrati och makt ur Röda Bönors och andras repertoar. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 140 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Kyrkhult

19.00 Gränums Folkets Sommarcafé med stenkakor
Sommarcafé. Kaffe och kakor, servering med musik från en svunnen tid.
Hus

Inge Mattsson spelar gamla goda 78-varvare. 2 tim
Ingen bokning. Biljettpris: 50 kr inkl. kaffe. Arr: Gränums Hembygdsförening

Gränum

19.00 Nebbeboda skola Kvällsmål
Nebbeboda

Även mån, tis, tor, fre kl 19

Samling vid dagens slut. Vi bjuder in till en stunds högläsning med mustiga
historier av Axel de la Nietze. 1,5 tim
Bokas. Pris: 40 kr. Pris inkl. kvällsmat: 100 kr. Arr: Nebbeboda Intresseför.

19.00 Humletorkan

Hjärta och smärta

19.00 Fornebodastugan

Kvinnorna i historien – Möt forntidens gudinnor och starka kvinnor

Näsum

Kyrkhult

Ett spel om hållbar mänsklighet och hållbara människor. Tomas Pettersson
(kardiolog) och Ingemar Nilsson (musiker) pratar och sjunger om hjärtsjukdomar och hur man botar dem. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr inkl. kaffe, kaka. Arr: Humlegården i Näsum
Kvinnorna har haft en stark ställning här i Norden och norra Europa under
tusentals år, som rådgivare, religiösa ledare, företagare osv. De var kloka,
läkedoms- och magikunniga. Som kulturbärare och rådgivare till kungar och
furstar hade de hög status. Sin kraft och inspiration hämtade de från kvinnliga förebilder i gudavärlden. En spännande föreläsning av Stina Helmersson och Tommy Virén. 2 tim
Bokas. Pris: 150 kr inkl. snittar, dryck, fika. Arr: Fornebodastiftelsen,Vuxenskolan

Biljettbokning, se sid 6. Utställningar, se sid 4–5
Vägbeskrivningar och karta, se sid 20–21
Mer information på www.nasselfrossa.se
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Torsdagen den 28 juni 2018
10.00 MixiPrint
Olofström

10.00 Olofströms
bibliotek
Olofström

Från visitkort till böcker, tidskrifter och logistikcenter

Företagsbesök på Mixi Print i Olofström. Det började med visitkort i en
nedlagd mekanisk verkstad – i dag en digital verkstad med ett högrest
logistikcenter. Välkommen att följa ordets väg från författarens tanke, via
tangentbord, layout, tryckplåtar, pressar, bokbinderi och vidare till den
läsande människan. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.
Arr: Garrulus/MixiPrint

Snickar-Janne – en riktig hantverksmästare!

Snickar-Janne ska laga stolar. Det är något som inte stämmer. I verktygslådan ligger något annat än verktyg. Är det ett tennisracket eller en visp?
Det visar sig att det är en fiol. Snickar-Janne och barnen hjälps åt att förstå
hur den fungerar. Rummet fylls av musik när Snickar-Janne drar stråken
över strängarna. Ålder 5–9 år. Musiker: Jeanette Eriksson.
Medarrangörer: Kultur&Fritid, Midvinterton, ABF. 45 min
Förhandsbokas. Fri entré.
Arr: Olofströms Kammarmusikförening

10.30 Alltidhults Skola Dorothea & Döttrar
Alltidhult

Alltidhults urmoder, Dorothea Klug, var en stark och handlingskraftig
kvinna. Med en sinnessjuk make och 3 giftasvuxna döttrar kom hon hit och
fick familjen på fötter efter 20 eländiga år i Elleholm. Ylva Silverbern berättar om denna mytomspunna kvinna och hennes vackra döttrar. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Lunchmacka kan köpas.
Arr: Rotfast

10.30 Jemsegårdens
Äldreboende

Minnenas melodier

11.00 Magasinet
Gamla Ålderdomshemmet

Hattar och mössor

Jämshög

Kyrkhult

Stefan Lagesson kåserar om gamla artister och spelar stenkakor. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré.
Arr: Olofströms kommun/ABF
Hattar, mössor och andra huvudbonader i vardag, religion, fest, mode, och
politik förr och nu. Karin Nilsson, 1:e antikvarie på Blekinge museum berättar och visar bilder. Fri entré för publik i hatt. Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan. 45 min
Förhandsbokas. Pris: 80 kr. Fika kan köpas. Arr: Kulturproduktion Skälmershult

Även mån, tis, ons, fre kl 11.30
11.30 Tulseboda
Prova på cirkus
Brunn/Kulturhus Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans

Kyrkhult

på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter deltagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Ingen bokning. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

13.00 Sjöboden

Nils Larssons och traktens liv speglat i en låda med gamla dokument

13.00 Magasinet
Gamla Ålderdomshemmet

Hattverkstad i litet format

Nyteboda

Kyrkhult

Varje trakt hade sina storbönder, förtroendemän, rika och fattiga, företagare
och bankirer. På gården Stora Nyteboda bodde Nils Larsson för ca 100 år sedan. I en liten skolåda, av Nils Larsson utsedd till ett arkiv, finns spännande
dokument om trakten och hans liv. Johnny Karlsson med bistånd av Anders
Hernbecker och Gösta Strandberg berättar. 1,5 tim.
Förhandsbokas. Biljettpris: 75 kr inkl. enkelt fika.
Arr: Garrulus
Dekorera, klipp och pimpa dig en hatt. Material och verktyg finns på plats. Men
ta gärna med eget kompletterande material och sax. Mimmi i Skälmershult
handleder i hattverkstaden. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan. 2,5 tim
Bokas. Biljettpris: 250 kr. Fika kan köpas. Arr: Kulturproduktion Skälmershult

14.00 Tranemåla gård Augusta Tonning i Bökevik – en kämpe för rösträtten
Tranemåla

14.00 Tulseboda
Brunnspark
Kyrkhult

Snickar Janne
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Äv. ons kl 14

Kulturjournalist Jane Betts föreläser om Augusta Tonning – en färgstark kvinna som bodde i Blekinge och gjorde stora insatser i kampen för den kvinnliga
rösträtten. Bengt Ljungström berättar om gården och stiftelsen. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr inkl. fika.
Arr: Tranemålastiftelsen

Kan barn göra konst – på riktigt!

Kan barn göra konst – på riktigt! Elin Magnusson, konstpedagog på Wanås
Konst, och Jennifer Forsberg, konstnär, berättar om hur de tillsammans
med barn på Kyrkhults skola skapat ett nytt offentligt konstverk i Tulseboda
Brunnspark. De berättar också om sina erfarenheter från att arbeta med
konst, barn och konstprojekt i det offentliga rummet. 1 tim
Ingen bokning. Pris: 60 kr. Tulsebodas café är öppet.
Arr: KOM-projektet

Dan Anderssons stund på jorden

Hattar och mössor

Margareta Skantze

Alexandra Pascalidou

14.00 Humletorkan

Tre Goa Gräbbor

14.00 Mormors hus i
Stora Brödhult

Mina förmödrar i Stora Brödhult

Näsum

Kyrkhult

Musik- & sångunderhållning av Tre Goa Gräbbor. 1 tim
Förhandsbokas. Pris: 100 kr inkl. kaffe, kaka.
Arr: Humlegården i Näsum
Även tisdag kl 14

Fyra generationer kvinnor före mig, Ingela Larsson, i Stora Brödhult under
1800- och 1900-tal, från enskifte till nutid. Hur såg det ut, hur var livet när
Elna Hansdotter flyttade till byn med sin man för snart 200 år sedan och
hur har det förändrats? Föredrag, samtal och kort promenad i historisk
miljö. Lätt vandring ca 500 meter. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr inkl. kaffe, kakor.
Arr: Digging Deep

14.30 Ekbacken Äldre- Minnenas melodier
Stefan Lagesson kåserar om gamla artister och spelar stenkakor. 1 tim
boende
Jämshög

15.00 Olofströms
bibliotek
Olofström

Förhandsbokas. Fri entré.

Arr: Olofströms kommun, ABF

Margareta Valdemarsdotter – Nordens stora drottning

Författaren och dramatikern Margareta Skantze berättar om hur drottning
Margareta skapade den nordiska unionen och om hennes betydelse för
Blekinges strategiska utveckling under slutet av 1300-talet.
Förhandsbokas. Fri entré.
Arr: Olofströms kommun

15.30 Mjönäs herrgård Betty Olofssons “resa” till Martin Olofssons handelsbod i Nyteboda
Mjönäs

Mjönäs herrgård var på sin tid ett adelsfäste vid Immelns strand, i samhället
Mjönäs. Senare bland annat skola med en legendarisk lärare, Gustaf Nilsson.
Harry Martinsons mor Bettty (”skön Betty”) blev upptäckt nere vid ångbåtsbryggan av Martin Olofsson och enleverad till den nyinrättade handelsboden i
Nyteboda. Om detta berättar Johnny Karlsson och Anders Hernbecker. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.
Arr: Harry Martinson-sällskapet

17.00 Halda-museet
Svängsta

Från fickur och skrivmaskiner till datorer

Även tisdag, torsdag kl 17

Vi bjuder in till föreläsning och guidning i Halda-museet. Under 2017 firade
Henning Hammarlunds Halda 130 år. Vi avslutar med kaffe och fralla. 2 tim
Förhandsbokas. Pris: 80 kr inkl. fika. Arr: Svängsta Kultur och Hembygdsför.

19.00 Tulseboda
Dan Anderssons stund på jorden
Brunn/Kulturhus Visgruppen Fyra Skägg framför ett program om Dan Anderssons korta men

produktiva liv med bildspel, berättelser och inte minst visor av skalden. Fyra
Skägg består av Lars Jerrhag, sång och gitarr, Göran Johansson, munspel,
Leif Turesson, sång och gitarr samt Bengt Gustavsson, sång och bas. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Kyrkhult

19.00 Nebbeboda skola Kvällsmål
Nebbeboda

19.00 Folkets Hus
Olofström

Även mån, tis, ons, fre kl 19

Samling vid dagens slut. Vi bjuder in till en stunds högläsning med mustiga
historier av Axel de la Nietze. 1,5 tim
Bokas. Pris: 40 kr. Pris inkl. kvällsmat: 100 kr. Arr: Nebbeboda Intresseför.

Pascalidous Power Hour

Det är dags att vi tar makten över våra liv. Drar på oss kaptensmössan och
styr skutan dit vi vill – mot våra egna mål och drömdestinationer. Släpper
taget om andras förväntningar och tar den plats som är vår. Det är dags att
vi slutar tvivla på vår egen förmåga och i stället rätar på ryggen som stolta
amasoner som vägrar väja för allehanda hinder och motvindar. Alexandra
signerar och säljer även sina böcker till specialpris. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr.
Arr: Folkets Hus Olofström, ABF

19.00 Alltidhults Skola Teaterföreställning Min Moa
Alltidhult

Min Moa är en nyskriven teater, som handlar om Moa Martinson. Hon befinner
sig på en liten ö som heter Inis Oirr. Ön ligger i Atlanten utanför Irlands västkust.
Moa har hyrt det gamla fiskarstället för att skriva. Det är en fiktiv berättelse.
Hon har aldrig varit på Irland. På en pub berättar Moa sin livsberättelse. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr.
Arr: Teater Stenbäraland

Biljettbokning, se sid 6. Utställningar, se sid 4–5
Vägbeskrivningar och karta, se sid 20–21
Mer information på www.nasselfrossa.se
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Fredagen den 29 juni 2018
10.00 Sjöboden
Nyteboda

Nils Larssons och traktens liv speglat i en låda med gamla dokument
Varje trakt hade sina storbönder, förtroendemän, rika och fattiga, företagare och bankirer. På gården Stora Nyteboda bodde Nils Larsson för ca 100
år sedan. I en liten skolåda, av Nils Larsson utsedd till ett arkiv, finns spännande dokument om trakten och hans liv. Johnny Karlsson med bistånd av
Anders Hernbecker och Gösta Strandberg berättar. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 75 kr inkl. enkelt fika.
Arr: Garrulus

10.30 Garvaregårdens Minnenas melodier
Stefan Lagesson kåserar om gamla artister och spelar stenkakor. 1 tim
Äldreboende
Kyrkhult

Förhandsbokas. Fri entré.

Arr: Olofströms kommun, ABF

10.30 Alltidhults Skola Från miljonärska till fattigpensionär
Alltidhult

Även måndag kl 10

Regina Westersköld, mer känd som prostinnan Estenberg, kom som prästfru till Jämshög 1727. Ylva Silverbern har läst hennes privata korrespondens och berättar om hennes liv och bakgrund med direkta kopplingar till
både en svensk minister och skotsk högadel. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Lunchmacka kan köpas.
Arr: Rotfast

Även mån, tis, ons, tor kl 11.30
11.30 Tulseboda
Prova på cirkus
Brunn/Kulturhus Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans

Kyrkhult

på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter deltagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Ingen bokning. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

11.30 Pensionat
Strömbacken

Möt politiskt aktiva kvinnor i demokratins tjänst

12.30 Sjöboden

Utfärder på sjön “Elmen” med Harry Martinsons poetiska roddbåt

13.00 Erikstorp

Erikstorp – Olle Montanus och Sven Edvin Salje

14.00 Röshults
Vedugnsbageri

En annorlunda provsmakning från skogens skafferi

14.30 Ekdungen

Minnenas melodier

Östafors

Nyteboda

Röshult

Jämshög

Äv. må, on kl 11.30

Ät lunch och möt politiskt aktiva kvinnor. Under veckans lopp kommer vi
att möta Teresia Ställborn, organisationsutvecklare, Elisabet Knutsson, riksdagsledamot och Esabelle Dingizian, tredje vice talman, som alla kommer
att tala om sina erfarenheter att vara kvinna och arbeta politiskt.1,5 tim
Bokas. Pris: 200 kr inkl. nässelsoppa, kaffe, tårta. Arr: Pensionat Strömbacken
Harry Martinson föddes 1904 vid sjön Immelns strand i Nyteboda. Inte
bara havet utan även insjöar är ett gungande fundament i mycket av det
Martinson skrev och längtade till. Vi samlas runt sötvattenstexter skrivna
av Martinson, läser och begrundar, allt medan Immelns vatten kluckar mot
sjöboden intill födelsehemmet i Nyteboda. Medtag gärna din favorittext
om HM-vatten! Dirigent: Johnny Karlsson. 1,5 tim
Bokas. Biljettpris: 75 kr inkl. enkelt fika.
Arr: Harry Martinson-sällskapet
Även idag kl 17

Nilla Nilsdotter-Linde och Åsa Nilsdotter berättar om Olle Montanus och visar gåramålningarna i Erikstorp. Gustav Fredriksson berättar vid den gamla
bybrunnen om kvinnoskildringar i Sven Edvin Saljes författarskap. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr inkl. fika.
Arr: Saljesällskapet
Även lör kl 14

En spännande provsmakning från skogens skafferi av örter, växter, bär och
bark samt hur dessa används i bakning och matlagning. Även en historisk tillbakablick om denna kunskap att använda sig av skogens ingredienser. 1,5 tim
Bokas. Pris: 150 kr inkl. förstärkt fika, grovdoppa. Arr: Röshults Vedugnsbageri
Stefan Lagesson kåserar om gamla artister och spelar stenkakor. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré.
Arr: Olofströms kommun, ABF

Även söndag kl 15
15.00 Gränums Folkets Från Gränums dalar till gyllene salar
Ett miniseminarium om svensk spritproduktion och historia förr och nu.
Hus

Gränum

The Absolut Company, Åhus, berättar om företaget och dess bakgrund.
Bränneriets Vänner skildrar episoder ur brännvinskungen L. O. Smiths spännande liv. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr. Kaffeservering öppen. Arr: Bränneriets Vänner

16.30 Magasinet
Gamla Ålderdomshemmet

Det gör ont! Om kvinnor, män och bemötande

17.00 Erikstorp

Erikstorp – Olle Montanus och Sven Edvin Salje

Kyrkhult
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Långvarig smärta är ett utbrett problem, både ur ett samhälls- och individperspektiv. Kvinnor är mer utsatta än män och det finns skillnader mellan
hur kvinnliga respektive manliga smärtpatienter förhåller sig till sin situation
och hur de bemöts i vården. Stina Melander, doktor i statsvetenskap vid
Lunds universitet, föreläser. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan. 1 tim
Bokas. Biljettpris: 100 kr. Fika kan köpas. Arr: Kulturproduktion Skälmershult
Även idag kl 13

Nilla Nilsdotter-Linde och Åsa Nilsdotter berättar om Olle Montanus och visar gåramålningarna i Erikstorp. Gustav Fredriksson berättar vid den gamla
bybrunnen om kvinnoskildringar i Sven Edvin Saljes författarskap. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr inkl. fika.
Arr: Saljesällskapet

Röshults Vedugnsbageri

Från miljonärska till fattigpensionär

17.00 Gränums
Bränneri

Povel Ramel-afton

Guidad visning av Gränums Bränneri

Stina Melander
Även söndag, måndag kl 17

Ni får höra historien om Gränums Bränneri, beskrivning av tillverkningsprocessen, se maskiner och utrustning m.m. På ett fält utanför Bränneriet visar
vi ett tiotal olika potatissorter och berättar om potatisens historia. Nytt för
i år är odling av några olika jordgubbssorter och blåbär i samarbete med
firma Olle Svensson. Bok om Bränneriet ingår. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 30 kr.
Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

Gränum

18.00 Författarmuseet Förtvivla inte systrar!
Jämshög

Kvinnokamp genom ett sekel med sång. SKV:s musikgrupp berättar och
underhåller. 2 tim
Bokas. Biljettpris: 75 kr inkl. rejält fika. Arr: Svenska Kvinnors Vänsterförbund

19.00 Tulseboda
Povel Ramel-afton
Brunn/Kulturhus Urban Jönsson, revyförfattare och styrelsemedlem i Povel Ramel-sällskapet,

berättar om Povel från tiden före Knäppup med 50-talets filmer och
Boogiewoogievals, Dom små små detaljerna samt Tvålen. Efter paus går vi
över till Knäppuppepoken 1952–1968 där vi får höra och veta mer om Akta
huvudet, Bladbergeri och En kaka pemmikan. Berättelser varvas med bilder
och ljudillustrationer. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Kyrkhult

19.00 Nebbeboda skola Kvällsmål
Nebbeboda

Föreslå ett tema

Även mån, tis, ons, tor kl 19

Samling vid dagens slut. Vi bjuder in till en stunds högläsning med mustiga
historier av Axel de la Nietze. 1,5 tim
Bokas. Pris: 40 kr. Pris inkl. kvällsmat: 100 kr. Arr: Nebbeboda Intresseför.

Nässelfrossa
2019
23-30/6 2019

Har du någon idé om vad Nässelfrossa 2019 ska ha för tema? Föreslå ett tema genom att senast
den 30/5 2018 skicka ett mail till: mail@nasselfrossa.se
Tema för Nässelfrossa 2019 presenteras i samband med avslutningen av årets frossa.
Tidigare teman:
2008 På gränsen, 2009 Vid vattnet, 2010 Eld & lågor, 2011 Jorden vi ärvde, 2012 Över stock och
sten, 2013 Från smalspår till bredband, 2014 Ordrikedom genom sekler, 2015 I flyktens spår, 2016
Människan och maskinen, 2017 Världens klimat – Vår miljö, 2018 Kvinnan och Demokratin.

Vill du medverka?

Alla evenemang och utställningar arrangeras av föreningen Nässelfrossas medlemmar. På sid 3 finns
en lista över årets arrangörer och medarrangörer. Du kan också bli medlem och medverka i Nässelfrossa. Ansök om medlemskap via vår hemsida www.nasselfrossa.se
Att vara arrangerande medlem kostar 200 kr/år i medlemsavgift.

Vill du stödja Nässelfrossa?

Bli stödmedlem! Att vara stödmedlem kostar minst 100 kr/år eller valfritt högre belopp.

Historia

Kulturveckan Nässelfrossa startade 2008 som ett EU-projekt med stöd av Leader Blekinge, Region
Blekinge och Olofströms kommun. Från och med 2011 genomförs kulturveckan av Föreningen
Nässelfrossa och dess arrangerande medlemmar. Nässelfrossa sponsras av Olofströms kommun
och Sparbanken i Karlshamn. Utförlig föreningsinformation finns på: www.nasselfrossa.se
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Lördagen den 30 juni 2018
10.30 Alltidhults Skola Äntligen änka!
Alltidhult

Även tisdag kl 10.30

Länge var enda möjligheten för en kvinna att bli myndig att låta bli att gifta
om sig när hon blivit änka. Ylva Silverbern presenterar några av bygdens
färgstarka änkor som framgångsrikt drev både storgårdar och kvarnar. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Lunchmacka kan köpas.
Arr: Rotfast

11.00 Gränums Folkets Från spene via Gränums mejeri till mjölk, smör, glass och ost
Berättelser om mejeriernas historia och Gränums mejeri. Samtal med mejerskan
Hus
Gränum

Margareta Andersson. Johnny Karlsson och Kjell Olofsson leder samtalet. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Fika kan köpas.
Arr: Garrulus

Cirkusshow för hela familjen
14.00 Cirkustältet
Tulseboda ungdomscirkus äldsta elever bjuder på en fartfylld cirkusshow
vid Tulseboda
Brunn/Kulturhus för hela familjen. Kom och se de skickliga ungdomarna svinga sig i trapetKyrkhult

14.00 Aniaraparken
Olofström

14.00 Petrusgården
Jämshög

sen, balansera på den smala linan eller göra tokiga clownkonster. Efter
föreställningen får alla barn prova på att gå på lina och göra andra cirkuskonster. Caféet öppnar efter föreställningen. 1 tim
Ingen bokning. Fri entré.
Arr: Tulseboda Kulturhus

De växter som i Aniara-parken gror

Bakom biblioteket i Olofström ligger en park – Aniara-parken. Parken gränsar
mot rinnande natur på ena hållet (Holjeån), till en P-plats och byggnader på
de andra hållen. I parken finns planerad natur, men naturligtvis även vanlig
natur som på egen hand har tagit sig dit. Välkommen att lära mer om Aniaraväxterna under ledning av Ivar Björegren och Johnny Karlsson. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.
Arr: Harry Martinson-sällskapet

Från fattighus till serviceboende

Även onsdag kl 14

Äldreomsorgen 1918–2018. Ingrid Karlsson och Eva Johnsson berättar. Vissång under kaffet med texter av bygdens författare. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr inkl. kaffe med dopp. Arr: Ingrid Karlsson

14.00 Röshults
Vedugnsbageri

En annorlunda provsmakning från skogens skafferi

16.00 PRO-parken,
Gamla torget

Regionteatern – Föregångerskan

16.00 Olofströms
Bibliotek

Bok-kalas med Harry Martinson

16.30 Karl-Johan
Olssons Ateljé

Med Hasse Andersson och Black Sabbath

17.00 Halda-museet

Från fickur och skrivmaskiner till datorer

Röshult

Olofström

Olofström

Olofström

Svängsta

Även fre kl 14

En spännande provsmakning från skogens skafferi av örter, växter, bär och
bark samt hur dessa används i bakning och matlagning. Även en historisk tillbakablick om denna kunskap att använda sig av skogens ingredienser. 1,5 tim
Bokas. Pris: 150 kr inkl. förstärkt fika, grovdoppa. Arr: Röshults Vedugnsbageri
Catherine Westling gestaltar Gulli Petrén, en av dem som såg till att kvinnan fick rösträtt i Sverige. Som fysiker och frisinnad kommunalpolitiker verkade hon i Växjö som lärare samt ordförande i Landsföreningen Kvinnans
Rösträtt i Växjö 1903–1914 och åren därefter i Stockholm. Spetsigt, eldigt
och vitsigt reste hon runt i landet och talade för den kvinnliga rösträtten.
Medarr: SKV, PRO Olofström. 1 tim
Bokas. Pris: 100 kr. Scenpass/PRO Ofm: 70 kr. Ungdom 50 kr. Arr: Riksteaterför.
Kalas-böcker! Ett antal böcker av Harry Martinson ”nollar” i år (2018).
Välkommen till uppvaktning i Martinsonrummet på biblioteket där ”Nobelpriset föddes”! Rune Liljenrud guidar oss från Kap Farväl (1933) över Tuvor
(1973) fram till Bollesagor (1983). Gratis bok till alla deltagare! 1 tim
Bokas. Biljettpris: 50 kr.
Arr: Harry Martinson-sällskapet
Musiken är en viktig ingrediens i Karl-Johans och sonen Mattias skapelseprocesser. De pratar om upplevelser och funderar över hur deras alster har påverkats av Hasse Andersson och Black Sabbath. Publiken blir en aktiv lyssnare
och unik konstnär. Ett alster av Karl-Johan lottas ut bland deltagarna. 70 min
Bokas. Biljettpris: 100 kr inkl. visst material. Arr: Ateljé - Karl-Johan Olsson
Även tisdag, torsdag kl 17

Vi bjuder in till föreläsning och guidning i Halda-museet. Under 2017 firade
Henning Hammarlunds Halda 130 år. Vi avslutar med kaffe och fralla. 2 tim
Bokas. Biljettpris: 80 kr inkl. fika. Arr: Svängsta Kultur och Hembygdsförening

18.30 Gränums Folkets Från Festabacken i Värhult till Fröken Fräken ifrån Fryken
Lokal dansbane- och dansbandshistoria varvat med grammofonskivornas
Hus
Gränum

hyllningar till kvinnan. DJ: Boris Eriksson. Johnny Karlsson och flera andra
som kan dansa och spela berättar! Levande musik av River mill band. Medarr: Gränums Folkets Hus. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Fika kan köpas.
Arr: Garrulus

19.00 Tulseboda
Kristina Nilsson-afton
Brunn/Kulturhus Den världsberömda operasångerskan Kristina Nilsson besökte Tulseboda år
Kyrkhult

18

1910. Nu kommer hon tillbaka gestaltad av sopranen Yvonne Tuvesson Rosenkvist som berättar om Kristinas liv från födelsen i Snugge till insomnandet på
stadshotellet i Växjö. Berättelsen ramas in med sånger som Kristina själv sjöng
och älskade. Missa inte chansen att se denna fantastiska föreställning! 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

Söndagen den 1 juli 2018

10.30 Alltidhults Skola Me too, sa Britta Larsdotter
Alltidhult

Även onsdag kl 10.30

År 1685 blev pigan Britta Larsdotter våldtagen av bonden Sven Persson i en
kvarn i Boa. Utifrån den väldokumenterade rättegången i mustiga ordalag
berättar Ylva Silverbern om gångna tiders övergrepp och trakasserier och
hur kvinnors sexualitet hanterades av lagen. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Lunchmacka kan köpas.
Arr: Rotfast

11.00 Pensionat
Strömbacken

Finns kvinnligt och manligt i politiken?

11.00 Gula Huset

Ingeborg Bydinger: Om min mamma Edith Svensson från “gula huset”

16.30 Foajen
Folkets Hus

Nästa års tema

17.00 Folkets Hus

Operapelago – La Grazia – ett uppvaknade

Östafors
Gränum

Olofström
Olofström

Frukostmöte med riksdagsledamoten Elisabet Knutsson (mp) på temat
Finns kvinnligt och manligt i politiken? 1,5 tim
Bokas. Biljettpris: 100 kr inkl. fika.
Arr: Svenska Kvinnors Vänsterförbund
I ”gula huset” mitt i Gränum föddes Edith Svensson 1897. Föräldrar var
målaremästaren Sven Håkansson och hans hustru Carolina. Tidigt fångad
av ELM, överlevde vården av patienter med ”spanskan” i Malmö. Om hembygden skrev hon en bok Öster om berget och om sjukvården ytterligare
en bok Vid evighetens port. Bosatt i Olofström och flitigt verksam som
hembygdsforskare och skribent i tidningar och tidskrifter. 1 tim
Ingen förhandsbokning. Biljettpris: 50 kr. Arr: Gränums Hembygdsförening
Tema för Nässelfrossa 2019 presenteras. 10 min
Ingen förhandsbokning. Fri entré.
Arr: Föreningen Nässelfrossa
Operapelago presenterar en föreställning där Harry Martinsons lyrik
möter Hans Strands expressiva bilder och Mikael Nellborns musik samt
Operan La Grazia av Vincenzo Michetti och Grazia Deledda.
Medverkande: Hans Strand, Mikael Nellborn, Christian Håkansson, Helena Janzén, Anders Håkansson, Sofia Janzén, Elisabet och Tord Wallström. 100 min
Förhandsbokas. Pris: 200 kr. Arr: Föreningen Nässelfrossa, Olofströms kommun

Kristina Nilsson-afton

Operapelago

19

Vägbeskrivningar, tillgänglighet m.m.
Alltidhult, Alltidhults
Skola

u Platsen är handikappanpassad \ WC finns på platsen
Kör från väg 15 i Olofström mot Nyteboda. Sväng vänster mot
Alltidhult (4 km) vid Halabron. Skyltat i Alltidhult.

\

Alltidhult, Sturessons
gård

Från väg 15 i Olofström mot Nyteboda, sväng vänster mot Alltidhult vid Halabron. Följ Baggebodavägen ca 3 km.

Arkelstorp, Krogshult

Kör Mjönäsvägen från Nyteboda eller Arkelstorp. Vik in på Krogshultsvägen strax söder om Mjönäs och följ skyltning till platsen.

Erikstorp

Skyltat från vägen Olofström – Svängsta

Farabol, Farabols skola

Från Olofström, väg 116 ca 13 km, sväng vänster Farabolsvägen,
kör 7 km, skolan till vänster.

Gränum, Gränums
Bränneri

Från väg 15 mellan Olofström – Pukavik, ta av mot Gränum på
Stationsvägen. Efter skarp högersväng ligger Bränneriet.

Gränum, Gränums
Folkets Hus

Från väg 15 mellan Olofström – Pukavik, ta av mot Gränum på
Stationsvägen. Kör ca 300 m.

Gränum, Gula Huset

Håkantorpsvägen 6 i Gränum. Litet gult trähus nära Gränums
skola.

Jämshög, Ekbacken
Äldreboende

Pehr Thomassons väg 10 Jämshög

Jämshög, Ekdungen

Från Jämshög Bygatan sväng höger in på Sunnanvägen. efter 500 u \
m ligger Ekdungen på höger sida.

Jämshög, Författarmuseet

Kör in i Jämshög från väg 15. Vid kyrkan sväng in på Hantverkaregatan. Museet ligger till vänster efter 250 m.

u \

Jämshög, Jemsegårdens
Äldreboende

Olle Montanus Väg 7, Jämshög

u \

Jämshög, Jämshögs
Folkhögskola

Skyltat från kyrkan i Jämshög.

u \

Jämshög, Petrusgården

Vid Jämshögs kyrka.

u \

Kyrkhult, Ateljé Tobi

Från Kyrkhults kyrka österut mot Karlshamn/Hemsjö

\

Kyrkhult, Brödhultsgården

Följ väg 116 ifrån Kyrkhult 3 km mot Olofström. Skylt Brödhultsgården

\

Kyrkhult, Fornebodastugan

I Kyrkhult, kör mot Karlshamn. Ta till vänster in på Hovmansbygdsvägen.

\

Kyrkhult, Garvaregårdens Äldreboende

Fridaforsvägen 18, Kyrkhult

\
u \
\

\
u \

u \

Kyrkhult, Kyrkhults kyrka Fridaforsvägen 2, centralt i Kyrkhult
Kyrkhult, Magasinet
Kör norrut genom hela Kyrkhult, ta till höger in på FåglebodaväGamla Ålderdomshemmet gen. Andra fastigheten på vänster hand.

\

Kyrkhult, Mormors hus i
Stora Brödhult

Kör 7 km norrut från Olofström mot Kyrkhult, sväng höger in på
Brödhultsvägen, kör ca 170 m, första huset på vänster sida.

Kyrkhult, Tulseboda
Brunn/Kulturhus

I Kyrkhult, vid Kyrkhults kyrka, kör mot Karlshamn. Tulseboda
ligger på höger sida efter ca 200 m.

u \

Kyrkhult, Tulseboda
Brunnspark

Vid kyrkan som ligger mitt i byn tar man mot Karlshamn in på
Hemsjövägen. Tulseboda Brunnspark ligger sedan på höger sida
efter några hundra meter.

u

Mjönäs, Mjönäs herrgård Vägen mellan Arkelstorp och Nyteboda.

\

Nebbeboda, Nebbeboda skola

Kör från väg 15 i Olofström mot Nyteboda. Efter ca 9 km ligger
skolan på höger sida om vägen.

\

Nyteboda, Bryggan /
Sjöboden

Kör från väg 15 i Olofström mot Nyteboda. I Nyteboda, ta vänster mot Nyteboden. Kör 700 m.

\

Näsum, Humletorkan

Från väg 116 ta av mot Knislinge. Kör 4 km, skyltat Humletorkan

u \

Olofström, Aniaraparken På baksidan av Folkets hus i Olofström.

u \

Olofström, Brännaregården Äldreboende

u \
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Rösjövägen 8, nära vårdcentralen i Olofström.

OBS

Orterna utanför kartbilden ligger inte med
skalenliga avstånd från
kommungränsen.

Farabol

Väg 15
Tranemåla
Vilshult
Nyteboda

Kyrkhult

Väg 116
Nebbeboda

Olofström

Röshult

Erikstorp
Svängsta

All�dhult
Jämshög

Mjönäs

Gränum
Östafors

Arkelstorp

Väg 15

Detaljerade kartor och vägbeskrivningar till respektive plats finns på
vår hemsida
www.nasselfrossa.se

Näsum

Olofström, Folkets Hus

Östra Storgatan 24, centrala Olofstöm.

u \

Olofström, Grand Bio

Östra Storgatan 2, Olofström, nära Gamla torg.

u \

Olofström, Halens
Camping

Från väg 15 (Pukaviksvägen) sväng vid Järnvägsg. över järnvägen. u \
Forts. till vänster. Sväng höger in på Ripvägen.

Olofström, Karl-Johan
Olssons Ateljé

Vimplar visar väg från rondell Maxi resp fr. rondell Jämshög

Olofström, Klintens
Gruppboende

Bredgatan 51, centrala Olofström.

u \

Olofström, Längan,
Holje Park

Infart från väg 15 och Idrottsvägen.

u \

Olofström, MixiPrint

Från väg 15, ta av mot Kyrkhult, sen direkt till höger.

u \

Olofströms bibliotek

Östra Storgatan 24, centrala Olofström.

u \

Olofström, Olofströms
museum

Olofströms museum ligger i Holje Park vid väg 15, strax söder
om Olofströms centrum.

\

Olofström, PRO-parken,
Gamla torget

PRO-Center och Park ligger vid Olofströms Gamla torg, Östra
Storgatan nära Grand Bio.

u \

\

Olofström, Rättaregrden I Holje Park vid väg 15, strax söder om Olofströms centrum.

\

Olofström, Studieförbundet Vuxenskolan

S.V.s lokaler finns mitt i Olofströms city, bakom Systembolaget.

u \

Olofström, Västra Lid
Serviceboende

Vid korsningen Västra Storgatan/Norra Ringvägen

u \

Röshult, Röshults Vedugnsbageri

På vägen mellan Kyrkhult och Svängsta, sväng mot Ryd (väg 126). u \
710 meter från vägkorset ligger vedugnsbageriet.

Svängsta, Halda-museet

Öjavadsvägen 2, centrala Svängsta

\

Tranemåla gård

Skyltning från vägen Ringamåla-Ryd

\

Vilshult, Stenmuseet

Skyltat från väg 15 i Vilshult.

u

Östafors, Pensionat
Strömbacken

Skyltat från väg 15 strax söder om Jämshög.

u \
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Sponsorer

Ett varmt tack till Sparbanken i Karlshamn och Olofströms kommun,
vars generösa bidrag är en förutsättning för Nässelfrossas genomförande!

heja
olofström!

Extra

NYTTA

2018

För varje rådgivning som våra rådgivare gör betalar banken 100 kr till en förening. Eftersom
vi varje år gör tusentals rådgivningar betyder det att lokala föreningar får stora extrabelopp
från Sparbanken i Karlshamn.

• Vilken förening vill du ska ha EXTRA-pengar?
• Är du själv aktiv – eller dina barn eller barnbarn?
Boka rådgivning hos kundtjänst 0454-30 44 00, så ger du din egen
favoritförening ett värdefullt tillskott i kassan. Dessutom kan du
själv få en tryggare och enklare ekonomi tack vare rådgivningen!
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Vi ger dig livskvalitet!

p Elnät
p Värme
p Vatten & avlopp
p Internet
p Kabel-TV
p Telefoni
p Vacker kommun

Bo i naturskön miljö vid
Halens strand!
Lunch–middag–fika

i restaurangen eller på uteserveringen
För mer info kontakta oss!

0454 -22 66 22 www.hotelfritzatorpet.se

www.olofstromskraft.se
www.oktv.se

Nr 1, 2011
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Per Håkansson
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Nu är det många
som tecknar servicea

vtal!
– bra för din ekon
omi
och komfort!

Sedan många år
tillbaka jobbar vi
med serviceavta
l för fjärrvärme.
När garantitiden
för fjärrvärmean
läggningen löper
ut kan man teckna
teckn
serviceavtal.

Serviceavtalet innebär
att vi en gång per
år utför
s.k. funktionskontro
ll. Du
kontinu
syn av din fjärrvärmeanlägfår en kontinuerlig
över
gning som
so ger många
fördelar, du får bättre
komfort, extra trygghet
try
dessutom bättre ekonomi.
och
Det ingår också
oc
terad tillgång till vår
priori
fjärrvärm
fjärrvärmebered
skap dygnet
runt utan inställelseavgift.
Så för din trygghet,
komfort och energibesparing,
gör som många
andra redan gjort,
teckna serviceavtal
när
n din
garantitid går ut!
Vill du veta mer om
serviceavtal och fördelarna
med det kan du kontakta
vår säljare Roger
Rog
Antonsson på telefon
0454
0454818
27.

Roger Antonsson,
säljare och Niclas
värmetekniker.
Stensson,
Niclas är den som
gör den årliga
funktionskontrolle
n som ingår i serviceavtalet.

Bildtema–Nya bilder från gamla vyer

Trycksaker som syns!
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Boka dina biljetter
Bokningen öppnar den 21 maj kl 12.00

www.nasselfrossa.se
Du kan även boka biljetter via telefon.
Telefonbokningen har öppet:
21/5 kl 12–16.
22–25/5 kl 10–16.
28/5–21/6 Måndag–fredag kl 8–10.
Under Nässelfrossaveckan kl 10–16.

0733-260 215
Biljetter går även att boka genom att besöka
Visit Olofström i Folkets Hus foajé.
Alla biljetter betalas vid evenemangen.
Antalet platser är ofta begränsat – boka i tid!
Ev. programändringar finns på
hemsidan.

Här ligger Olofström
www.visitolofstrom.se
Information om var
man kan äta
och bo

Väg 15

Väg 15

Detaljkarta och vägbeskrivningar
finns på sid 20–21

