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Sparbanken i Karlshamn
är inte som andra banker!

Sparbanken i Karlshamn är en lokal och 
fristående bank. Banken verkar i Karls-
hamns och Olofströms kommuner med 
lokal ledning och styrelse samt  
helt egen ekonomi. 

Sparbanken i Karlshamn har inga ak-
tieägare som ska ha utdelning på sitt 
ägande. 

Sparbanken i Karlshamn – 
faktiskt inte alls som andra banker!

En Bank med  
åtta kontor i våra 

två kommuner.

En Bank med mycket  
personal så att vi kan  

erbjuda hög- och  
personlig service.

En Bank med ett  
helt kontor som  

är specialister på  
digitala tjänster.

En Bank med  
kontanthantering  
av både svensk och 

utländsk valuta

En Bank med  
samtliga kontor 
med entré på 

markplan.

En Bank med  
bankfack.

En Bank med fullsortiment-
tjänster. Allt ifrån  

kontanthantering till  
Blekinges enda aktiebord.

8

Välkommen till Sparbanken i Karlshamn. 
Kliv rakt in och välkomnas av ett leende i en NÄRA,  

BRA och NYTTIG bank som alltid har tid för dig!

www.sparbankenikarlshamn.se | tel 0454-30 44 00
KARLSHAMN  |  ASARUM  |  MÖRRUM  |  SVÄNGSTA  |  OLOFSTRÖM  |  TELEFONBANKEN  |  KYRKHULT  |  FÖRETAG

Allt som skapas här stannar här och 
kommer bygden och alla människor 
här till NYTTA!

Våra kunder gillar att ha en ”egen bank” 
som varje år ger miljoner till föreningar, 
trivsel och utveckling – HÄR. 

NÄRA   BRA   NYTTIG
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Välkommen till Nässelfrossa 2019!
I den skönaste av årsti der välkomnar vi dig och alla andra att  ta del av årets Näs-
selfrossa. Vad kan vara mer välgörande för både kropp och själ än att  under en hel 
veckas ti d kunna välja och vraka i denna kulturveckas rikedom?

Du kommer att  upptäcka massor med spännande och unika inslag när du börjar 
bläddra i det programblad du nu håller i handen. Kanske har du redan upptäckt att  
årets tema heter ”Bildningens vägar”? Om inte så vet du det nu och att  temat som 
vanligt utgör ramen i årets Nässelfrossa som i övrigt kan gestaltas på olika vis och i 
många skepnader. 

Varför då inte göra som många andra  – ta semester eller några dagars ledigt och 
uppleva Nässelfrossa? Bor du långt bort  kan ett  bra alternati v vara att  övernatt a i 
Olofström eller i dess närhet. Stanna gärna hela veckan eller enbart några dagar, vad 
du har råd och lust med. Ge dig själv, din partner eller vän kanske årets bästa upple-
velsepresent – en veckas Nässelfrossa i den sommarvackra och kulturrika Olofströms-
bygden!
 
Ett  ti ps! Vänta inte för länge bara med att  boka biljett er om du vill säkra en plats på 
de evenemang du önskar.  Biljett bokningen öppnar den 27 maj klockan 9.00. Vem du 
än är och vad du än gör – vet att  veckan eft er midsommar väntar Sveriges lokalaste 
kulturvecka på dig i Olofström! Mycket nöje och välkommen ti ll Nässelfrossa 2019! 

Rolf Persson
Ordförande Föreningen Nässelfrossa

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

Omslagsbild: Skulptur av Ingrid Enarsson. Foto: Berti l Knoester
Layout programblad: Måns Areskoug
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Nässelfrossa
Ett veckolångt arrangemang med drygt hundratalet aktörer som binder ihop  
Olofströmsbygden och främjar en levande bygd genom att blanda ett mycket rikt  
kulturarv med initiativ och utställare verksamma idag. 

En samhällsnyttig tradition som Sparbanken i Karlshamn, tillsammans med Kyrkhults  
Sparbanks Utvecklingsstiftelse, är väldigt stolta och glada över att vara del i.

Vi önskar alla besökare en fantastisk ”frossa”!

Med vänliga hälsningar, Sparbanken i Karlshamn  
och Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse
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Utställningar och museer
Bröderna Johansson från Stenbrohult
 – från blixtakrobater till cirkusdirektörer
En bortglömd resväska med uppseendeväckande 
cirkushistoria hittades i en nerlagd verkstad i 
Olofström. Väskan innehöll en stor samling cirkus-
affischer och programblad med bröderna Johans-
son från Stenbrohult. Bröderna blev kraftgymnaster 
– blixtakrobaterna Rafnistas – och startade så små-
ningom Cirkus Rolando och Cirkus Scala. Familjerna 
växte och blev kända cirkusartister, inte minst 
som ryttare. Vintervisten hade de i ”våra” trakter: 
Lönsboda, Broby, Sibbhult. Öppet enligt nedan och i 
samband med evenemang på Tulseboda Brunn.
Invigning söndag 23/6 kl. 15.00–16.30.

Öppettider:
söndag 23 juni 15:00–16:30
måndag–fredag 10:00–15:00
lördag 29 juni 11:00–15:00
söndag 30 juni 11:00–16:00

Fri entré
Plats: Tulseboda Brunn, Kyrkhult
Arrangör: Garrulus

Konfirmationen och alla dess minnen
Konfirmationen innebär ett stort steg in i krav på 
vuxenhet och mogen eftertanke. I denna utställ-
ning på Jämshögs Folkhögskola visas den mängd 
av världsliga ting som gjorde konfirmationen till en 
fest med uppvaktning och gåvor – ja nästan till ett 
kalas dit släkt och vänner frambar gåvor. Här visas: 
konfirmationsminnen, från första klockan, kosty-
men och damskorna till kyrkans gåvobibel etc.

Öppettider:

söndag 23 juni 12:30–15:00
måndag–fredag 09:00–16:00

Fri entré
Plats: Jämshögs Folkhögskola, Jämshög
Arrangör: Jämshögs Folkhögskola

Kameramuseum och Galgmuseum
Permanenta utställningar med kameror och annan 
fotografica. På samma våningsplan världens enda 
museum som visar klädgalgar.

Öppettider:

Alla dagar  12:00–16:00

Fri entré
Plats: Rättaregården, Olofström
Arrangör: Olofströms Hembygdsförening

Industriarkeologi – exempel från Olofström
I skuggan av ”Bruket”, eller snarare i en symbios, 
har Olofström haft ett stort antal mindre, tillverkan-
de industrier. I en separat utställning på Olofströms 
museum visas i sommar några exempel på fabriker 
som har försvunnit: OHIA, Krahners, Olofströms 
Mekaniska, Jämshögs Mekaniska. Besökare inbjuds 
att bidra med kunskap, exempel och produkter. 

Öppettider:
Alla dagar  12:00–16:00

Fri entré
Plats: Olofströms museum, Olofström
Arrangörer: Olofströms Hembygdsförening och 
Vuxenskolan



5

Konst, hantverk och historia
Konstutställning med målningar av Fredrik Lind-
qvist, keramik av Yvonne Omdal, barnböcker och 
målningar av Karin Linderoth och smycken m.m. av 
Lindberg Diabas & Silver. Kaffeservering med hem-
bakat. Aktiviteter med runristning pågår. Stående 
utställning av mineraler & fossiler samt historia 
kring diabasbrytningens Gylsboda finns också i den 
vackra industribyggnaden som nu ges nytt liv.

Öppettider:
måndag–lördag 13:00–16:00

Fri entré
Plats: Sliperiet, Gylsboda
Arrangör: Sliperiet Gylsboda och Karin Linderoth

Konstutställning med Karl-Johan Olsson
Besökaren möter Karl-Johan och hans senaste mål-
ningar – i olja och akryl – stort och smått. Musik, 
horisonter och natur är de inspirationskällor som 
genom bilderna fängslar, tjusar och irriterar. Med 
deltagande i en enklare ateljé-runda, ”Det visste jag 
inte”, är det möjligt att bli en vinnare. Varje utställ-
ningsdag dras en vinnare –- unika Olofströmsbilder 
av Karl-Johan Olsson. 

Öppettider:
tisdag 25/6, fredag 28/6 12:00–17:00
lördag 29/6  10:00–17:00

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

Tulseboda Brunnsparks blomsterrabatt 2019
Barnen på Kyrkhults förskola och skola har varit 
med och utformat årets blomsterrabatt framför 
Tulseboda Brunn utifrån Nässelfrossas tema Bild-
ningens vägar. Barnen har ritat teckningar med vad 
rabatten ska innehålla och har sedan varit med och 
planterat växterna. Motivet kan parkens besökare 
njuta av hela sommaren, dygnet runt!

Fri entré
Plats: Tulseboda Brunnspark, Kyrkhult
Arrangör: KOM-projektet och 
Kyrkhults förskola och skola 

Olofströms museum
Museet finns i en stor magasinsbyggnad i sten i 3 
våningar. Till bottenvåningen kan man komma med 
rullstol. Utställningarna visar i huvudsak ortens 
industrihistoria från 1700-talet fram till nutid. Även 
samhällets omdaning visas. Speciella avdelningar 
för rostfria och emaljerade produkter samt krigsma-
teriel. I år separat sektion med ”industriarkeologi”. 

Öppettider:
Alla dagar  12:00–16:00

Fri entré
Plats: Olofströms museum, Olofström
Arrangör: Olofströms Hembygdsförening

Sommarutställning 2019
Konstutställning med sex internationella deltagare 
från Tjeckien. Konst av hög kvalitet. Oljemålningar 
med motiv av natur, landskap, djur och människor. 
Alla målningar visas i den stora och ljusa Konsthal-
len. Invigning söndag 23/6 kl. 15.00. 

Öppettider:
Alla dagar  12:00–16:00

Fri entré
Plats: Konsthallen Längan, Olofström
Arrangör: Olofströms Konstförening
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Boka dina biljetter
Bokningen öppnar den 27 maj kl. 9.00

www.nasselfrossa.se
Du kan även boka biljetter via telefon.

Telefonbokningen har öppet:
27/5–29/5 kl. 9.00–12.00, 13.00–16.00

3/6–21/6 vardagar kl. 9.00–11.00
24/6–28/6 kl. 9.00–12.00, 13.00–16.00

0733-260 215
Antalet platser är ofta begränsat  –  boka i tid!

Ev. programändringar finns på 
hemsidan.

Äta och fika under Nässelfrossa
Brödhultsgården
Kyrkhult

Hemjorda mackor av egna råvaror. Kaffe, hembakade kakor, glass.  
För öppettider se brodhultsgarden.se

Gamla Ålderdomshemmets 
bagarstuga och café
Kyrkhult

Goda vedugnsbakade smörgåsar och kakor. Öppet onsdag–fredag 
kl. 11.00–18.00.

Hotell Fritzatorpet
Olofström

Dagens lunch måndag–fredag kl. 11.30–14.00, helglunch söndag 
kl. 12.00–15.00, à la carte måndag till torsdag kl. 17.00–20.00.

Humletorkan
Näsum

Kaffeservering och fika av olika slag. Öppet varje dag kl. 13.00–17.00.

Jämshögs Folkhögskola
Jämshög

Café måndag–lördag kl. 9.00–16.30 med frallor, hembakta kakor. 
Lunchbuffé kl. 11.30–15.00 med tre alternativ. Kött, fisk, vegetariskt. 

Pensionat Strömbacken 
Östafors

Restaurang som är 90% KRAV-certifierad.
Kom och njut av vår härliga trädgård. Här är allt vi serverar ”hem-
malagat”, både mat och fika. Öppet varje dag kl. 12.00–17.00.

Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Lunchbuffé med olika rätter. Dagens meny hittar du på tulseboda.se 
Café med varma och kalla drycker, hembakt fikabröd. 
Öppet varje dag kl. 11.00–15.00 och i samband med arrangemang. 

Från Pippi till HultkläppenGudrun SchymanGuidad visning, Gränums Bränneri
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Söndagen den 23 juni 2019

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

Invigning: Utställning Konfirmationen och alla dess minnen
Invigning av utställningen Konfirmationen och alla dess minnen. Yvonne 
Norén, skolpräst och Johnny Karlsson kommenterar och berättar om tanken 
bakom denna minnesutställning. Ta med egna minnen av din konfirmation och 
berätta! 30 min
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                         Arr: Jämshögs folkhögskola

12.30 Jämshögs 
Folkhögskola 
Kapellet
Jämshög

 

Invigning: Utställning Bröderna Johansson från Stenbrohult
En undanslängd resväska på en nerlagd verkstad i Olofström innehöll upp-
seendeväckande cirkushistoria. Det blev till denna utställning om bröderna 
Johansson från Stenbrohult. De blev kraftgymnaster – blixtakrobaterna 
Rafnistas  – och startade så småningom Cirkus Rolando och Cirkus Scala. 
Familjerna växte och blev kända cirkusartister, inte minst som ryttare. Vin-
tervisten i ”våra” trakter: Lönsboda, Broby, Sibbhult. 1,5 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                                                   Arr: Garrulus 

15.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 

Invigning: Konstutställning
Invigning och visning av utställning. Sex inbjudna internationella konstnärer 
från Tjeckien visar konst av hög kvalitet. Oljemålningar med ett brett urval 
av motiv. Mestadels föreställande konst. 1 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                     Arr: Olofströms Konstförening

15.00 Konsthallen 
Längan
Olofström

Guidad visning av Gränums Bränneri
Vi berättar historien om Gränums Bränneri, informerar och åskådliggör pro-
cessen från potatis till råsprit. Vi visar också våra odlingar av olika potatis-
sorter och berättar potatisens historia från Inkafolket i Peru till potatisod-
lingarna i Gränum. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Fika kan köpas.     Arr: Bränneriets Vänner

15.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

Även ons kl. 11, lör kl. 13 

Från Pippi till Hultkläppen
Mitt i livet möttes vi i musiken och blev Elisabet och Lasse. Elisabets barn- 
och ungdomslitteratur och musik mötte Lasses hälsingska spelmanskultur 
och tycke uppstod. I kväll bjuder vi på vår bildning! Sedan blir det flam-
kuchen från den vedeldade ugnen. Ange allergi i bokningen. Medverkande: 
Elisabet Radeklev och Lasse Andersson. 3 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 240 kr. Mat ingår.     Arr: Pensionat Strömbacken

17.00 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

 

Folkbildningens roll – Gudrun Schyman
Gudrun Schyman pratar om bildningens och folkbildningens roll för att vi 
ska vara redo att axla ett aktivt medborgarskap. Vi definieras allt oftare som 
”kunder” och har fullt upp med alla vardagsval. Ju mer vi är sysselsatta med 
individuella val, desto mer passiva blir vi i förhållande till de politiska valen. 
Medborgaridén försvagas när vi går från välfärdssamhälle till valfrihets-
samhälle. Folkbildning och civilsamhällets organisationer måste då spela en 
avgörande roll för att upprätthålla den demokratiska strukturen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 

Olofström Hall of Fame
Från Olle Sander till Berth Idoff samt andra sångare och musiker som gjort 
avtryck i vax, vinyl och på magnetband. I den lokala musikens högborg, 
Susekullen, samlas vi och spelar och pratar om lokal musik och sång. DJ: 
Boris Eriksson. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Tilltugg kommer att finnas.    Arr: Garrulus

18.00 Susekullens 
fritidsgård
Olofström

 

Invigning av Nässelfrossa 2019 
temat Bildningens vägar
Rolf Persson – ordförande i föreningen 
Nässelfrossa hälsar alla välkomna till årets 
frossa. 
Stewe Claeson – mångårig folkbildare och 
framgångsrik författare håller invignings-
föreläsning. Han var 1966–2007 verk-
sam som lärare och rektor vid Malungs 
folkhögskola, folkhögskolan i Skinnskat-
teberg och Nordiska folkhögskolan. Stewe 
Claeson har skrivit ett tjugotal böcker 
och tilldelats flera priser, bl.a. Ludvig 
Nordström-priset, Svenska Dagbladets 
litteraturpris, Tegnérpriset och Selma 
Lagerlöfs litteraturpris. 1,5 tim
Vi bjuder på cider/vatten och snacks.  
Ingen förhandsbokning. Fri entré. 
Arr: Föreningen Nässelfrossa

11.00 Jämshögs  
Folkhögskola
Jämshög

Stewe Claeson
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Måndagen den 24 juni 2019

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan (kursstart)
Cirkusskola en timme varje dag måndag–lördag kl 10.00. Veckan avslutas 
på lördagen med en uppvisning för familj och vänner. Under veckan tränar 
vi på allt från jonglering och clowneri till lindans och trapets. Cirkusskolan 
vänder sig till barn 6–18 år. 6 lektioner, 1 timme/gång
Förhandsbokas. Biljettpris: 300 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även ti, on, to, fr, lö

Prova på cirkus
Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans 
på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter del-
tagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även tis, ons, tor, fre kl. 11.30 

Valhall – myter, avsikt, utsikt, insikt
Den så kallade ättestupan Valhall vid sjön Orlunden, strax öster om Olofström 
torde vara det mest besökta naturområdet i kommunen. Johnny Karlsson 
berättar om namnbildning och mytbildning, om natur och platsens kulturarv. 
Ta gärna med fika, en kikare och svindelhämmande glasögon. 1,5 tim
Ingen förhandsbokning. Biljettpris: 50 kr.                                      Arr: Garrulus

10.00 Valhall
Olofström

Även tis, ons, tor, fre, lör kl. 11.30 

Lär dig hugga runor i sten
Endagskurs i runristning. Deltagarna får vara med och skapa en speciell 
minnessten som sedan kommer att placeras vid Sliperiet Gylsboda. Med 
hammare & mejsel lär sig deltagarna att skriva på sten. Tillsammans med 
kursledaren Rudolf Germeroth skapas den stora runstenen, och alla som 
deltagit får sitt namn med på stenen. 5 tim
Förhandsbokas. Pris: 300 kr. Fika kan köpas på em.    Arr: Sliperiet Gylsboda

10.00 Sliperiet
Gylsboda

Även tis, ons, tor, fre, lör kl. 10 

Lär dig lösa Rubiks kub (kursstart)
För vuxna och barn från ca 10 år. Med rätt metod kan alla lära sig att lösa 
en Rubiks kub så att alla sidor blir enfärgade! Under tre träffar lär Måns 
Areskoug dig knepen steg för steg. Du får övningar att göra mellan träf-
farna. Medtag egen kub eller boka biljett inklusive kub.  Lösningskompen-
dium ingår. 3 lektioner, 1 timme/gång 
Förhandsbokas. Pris: 200 kr. Inkl. Rubiks kub: 350 kr. Arr: Tulseboda Kulturhus

14.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 Även ons, fre kl. 14

Stenlängan fyller 200 år
När väg 15 skär genom den gamla Holje park nuddar den vid två monu-
mentala byggnader: Stenlängan och Gravkapellet. Stenlängan inrymmer 
Olofströms museum och bär smidda siffror: 1819. Denna och andra viktiga 
byggnaders historia presenteras av Leif Håkansson. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.              Arr: Olofströms Hembygdsförening

13.00 Olofströms 
museum
Olofström

 

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

13.00 Kyrkhults kyrka
Kyrkhult

 

Vandring i diabasens Gylsboda
Tillsammans gör vi en vandring i diabasens Gylsboda och lär oss mer om 
historien längs vägen. Vi avslutar i Sliperiet Gylsboda där utställningar kring 
gamla tiders Gylsboda samsas med både konstutställningar och mineral- 
och fossilutställning. Vi passerar även ”Hildas och Petters hus”, där den 
lille gossen Harry Martinson med syskon lämnades hos moster Hilda, när 
mamma Betty reste till Amerika. 75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Fika kan köpas.        Arr: Sliperiet Gylsboda 

13.00 Sliperiet
Gylsboda

Även torsdag kl. 13.00 

Sven Edvin Salje Erika och CeciliaDu Frida



9

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

Du Frida – Teater Stenbäraland
”Sminka henne som Frida Kahlo”, sa regissören inför en teaterföreställ-
ning. Under ett par år letade / läste jag nog allt som jag hittade om denna 
fantastiska kvinna. I dag har Frida Kahlo förvandlats till en ikon och en stor 
industri. Bilder av henne och hennes målningar finns överallt på souveni-
rer som säljs över hela världen. Min monolog Du Frida handlar om styrka. 
Skådespelerska Rosie Hennig. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. Fika kan köpas.  Arr: Teater Stenbäraland 

19.00 Nebbeboda skola
Nebbeboda

 

Folkmusik med Erika & Cecilia
De uppmärksammade folkmusikerna Erika Lindgren Liljenstolpe (fiol) och 
Cecilia Österholm (nyckelharpa) spelar både äldre traditionell folkmusik 
och egna låtar. Om sin musik säger de: ”Vi strävar efter ett dynamiskt och 
tätt sammansvetsat samspel som bottnar i traditionen men där vi ständigt 
utmanar varandra till att skapa ett eget formspråk.”  2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 

Orgelgodis
Upptäck kyrkorgelns underbara värld! Tryck på knappar, trampa på pedaler, 
kolla på orgelpiporna och lyssna till den underbara musiken! Pär-Ola 
Lindström guidar och spelar. Barn i åldrarna 6–10 år i vuxens sällskap är 
välkomna. Endast barnen bokas. 30 min
Förhandsbokas. Fri entré.                   Arr: Olofströms Kammarmusikförening 

15.00 Kyrkhults kyrka
Kyrkhult

Även tisdag kl. 15 

Hantverkaregatan – Bildningens väg
Under vandring på Hantverkaregatan berättar Birger Johnson om människorna 
på Hantverkaregatan och vad de betydde för Sven Edvin Saljes författarskap. 
Visning av Saljes Fornstuga och Författarmuseet av Bengt Bejmar. 2,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika.                      Arr: Saljesällskapet 

14.00 Författarmuseet
Jämshög

 

Tulseboda Brunnspark då och nu
Följ 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 och 
besöka de olika platserna i Brunnsparken. 1 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                                        Arr: KOM-projektet

14.00 Tulseboda 
Brunnspark
Kyrkhult

 

Bondens utbildning – utveckling från 1800 talet till nu
Vi tar oss till 1800-talet och ser närmare på bondens vardag, sen följer vi 
utvecklingen och anpassningen tills nu. Kom och njut av naturen och öppna 
landskap. Se på gamla och nya byggnader, traktorer, redskap, djur osv. Vi bju-
der på egenproducerade hamburgare, kaffe och kaka. Familjevänligt. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr. Gårdsbutik är öppen.Arr: Brödhultsgården

16.00 Brödhultsgården
Kyrkhult

 Även tor kl. 16

Lär dig lösa Rubiks kubProva på cirkus

Tulseboda Brunnspark då och nuLär dig hugga runor i sten
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Tisdagen den 25 juni 2019

Prova på cirkus
Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans 
på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter del-
tagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet.  Arr: Tulseboda Kulturhus

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, ons, tor, fre, lör kl. 11.30 

Nässlor på gott och ont
Minst sagt ett brännande ämne. Elisabet Knutsson berättar om nässlan 
som mat men också som en hälsoväxt och dess magiska kraft. Vi avslutar 
med nässelsoppa, kaffe och mandeltårta. Ange allergi i bokningen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr. Mat ingår.     Arr: Pensionat Strömbacken

10.30 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

Även lördag kl. 10.30 

Nedsläckt Olofström
Efter en kort tid utan el kan vardagen bli besvärlig. Hur skulle du klara dig 
om Olofström släcktes ned? Vi berättar om arbetet från stormen Gudrun 
och hur vi driftsäkrar elnätet. Frivilliga Resursgruppen Olofström ger råd 
och stöd om krisen uppstår. Per Drysén, kris- och beredskapssamordnare 
finns på plats. Vi bjuder på fika. 2 tim
Förhandsbokas. Fri entré. Inkl. fika.                           Arr: Olofströms Kraft AB

14.00 Folkets Hus, 
Klockrike
Olofström

 

Tjena känslor
Stråkkvartetten 16 Strängar utforskar det här med känslor. Med musiken som 
farkost slungas barnen ut på en fartfylld och omväxlande resa i känslornas 
värld. Hur ser man ut om man är riktigt arg? Hur känns det när man är rädd? 
Kan man vara glad inuti? Barnen lyssnar, sjunger och deltar i föreställningen, 
som kan inspirera till fortsatta samtal om känslor. Ålder 4–8 år. 30 min
Förhandsbokas. Fri entré.                                            Arr: Olofströms kommun 

10.00 Folkets Hus
Olofström

 

Hemberedskap när krisen kommer
Ulla Arvidsson och Agneta Elmdahl från Civilförsvarsförbundet informerar 
om krisberedskap och utbildning för den enskilde i förebyggande krisbe-
redskap. 60 min
Förhandsbokas. Fri entré. Fika kan köpas. Arr: Olofströms Kvinnliga Nätverk

15.00 Folkets Hus
Olofström

 

Jämshögs Folkhögskola – En resa från stiftelseurkund till nutid
Birger Johnson berättar om starten av Jämshögs Folkhögskola och dess 
första årtionden. Per Andersson för fram berättelsen vidare till i dag. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika.                        Arr: Saljesällskapet 

14.00 Jämshögs 
Folkhögskola
Jämshög

 

Gränumska för inresande
Vi presenterar resultatet av vårens Studiecirkel i dialektord. Norje PRO:s 
ukulelegrupp framför några låtar på just gränumska. Ordlista säljes. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Fika kan köpas. Arr: Gränums Folkets Husför.

10.00 Gränums Folkets 
Hus
Gränum

 

Livet och lusten till lärande
Eva Sunesson reflekterar över sitt lärande genom åren/livet/landet från 
Gällivare i norr till Ronneby i söder, såväl yrkesmässigt och som människa. 
De senaste 15 åren verksam i Olofström. 45 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 75 kr. Inkl. fika. Arr: Olofströms Kvinnliga Nätverk

13.30 Folkets Hus
Olofström

 

Per Thomasson lärde svenska folket att läsa
Skillingtryck såsom Spinnflickans visa väckte Fredrika Bremers intresse för 
Per Thomasson och hon skrev förordet till denna dikt samt berömde hans 
dikter och författarskap. Det sägs att Per Thomasson var den mest lästa 
författaren före Strindberg. Ingrid Karlsson sjunger och berättar om Per 
Thomassons liv och gärning. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika.             Arr: Jämshögs församling

13.30 Petrusgården
Jämshög

Även fredag kl. 13.30 

Lär dig hugga runor i sten
Endagskurs i runristning. Deltagarna får vara med och skapa en speciell 
minnessten som sedan kommer att placeras vid Sliperiet Gylsboda. Med 
hammare & mejsel lär sig deltagarna att skriva på sten. Tillsammans med 
kursledaren Rudolf Germeroth skapas den stora runstenen, och alla som 
deltagit får sitt namn med på stenen. 5 tim
Förhandsbokas. Pris: 300 kr. Fika kan köpas på em.    Arr: Sliperiet Gylsboda

10.00 Sliperiet
Gylsboda

Även mån, ons, tor, fre, lör kl. 10 

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan (kursdag 2)
Cirkusskola en timme varje dag måndag–lördag kl 10.00. Veckan avslutas 
på lördagen med en uppvisning för familj och vänner. Under veckan tränar 
vi på allt från jonglering och clowneri till lindans och trapets. Cirkusskolan 
vänder sig till barn 6–18 år. 6 lektioner, 1 timme/gång
Förhandsbokas. Biljettpris: 300 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Äv. må, on, to, fr, lö 

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

13.00 Tulseboda 
Brunnspark
Kyrkhult

Även fredag kl. 10 
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Biljettbokning, se sid. 6. Utställningar, se sid. 4–5.
Vägbeskrivningar och karta, se sid. 20–21.
Mer information på www.nasselfrossa.se

Swing Five med Marianne J

Halajazz – Swing Five med Marianne
Swing Five med Marianne Jeansson har i år 10-årsjubileum med Hala-
jazzkonserter i samband med kulturveckan Nässelfrossa. På programmet: 
svängig jazz, blues, bossa och lite gospel.  1,5 tim
Förhandsbokas. Pris: 100 kr. Serveringen öppen.   Arr: Olofströms Jazzklubb

19.00 Restaurang von 
Halen
Olofström

 

Musikens dolda budskap
Thomas Wiehe – om att lyssna på djupet för att öka musikupplevelsen. 
Musik har ofta ett underliggande budskap: hur speglar den tiden, vilka var 
de specifika förutsättningarna för olika epoker, hur påverkas vi av olika in-
strument, hur skiljer sig västerländsk och österländsk musik åt? Föredraget 
illustreras med exempel av såväl inspelningar som med musik och sång av 
Thomas själv. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 

Farfar och jag – om författaren Pälle Näver
Pär-Olof Högstedt, från Stenberga i ljusaste Småland berättar med inlevelse 
och kärlek om sin farfar Pälle Näver. Pälle föddes som Josef Högstedt 1897 
och började efter sjukdom i TBC att skriva egna dikter. Första utgivningen 
1920 i Östgötacorrespondenten. 2 tim
Förhandsbokas. Pris: 150 kr. Inkl. snittar, fika.           Arr: Fornebodastiftelsen

19.00 Forneboda-
stugan
Kyrkhult

 

Människans relation till textil genom tiderna
Föreläsning med Leili Mänder, som berättar om människans relation till 
textil före, under och efter industrialiseringen. Hon utgår från exempel av 
lagade föremål samt diskuterar textilproduktion och textiliers prissättning 
och kvalitet. Hon vill ge lyssnarna verktyg att själva tänka ifrågasättande 
kring vår nuvarande textilproduktion. 75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                                                Arr: Textilstudio 

17.00 Studieförbundet 
Vuxenskolan
Olofström

 

Från fickur och skrivmaskiner till datorer
Det är 132 år sedan Henning Hammarlund anlände till Svängsta och star-
tade tillverkning av fickur i en vacker miljö invid Mörrumsån. Vi inbjuder till 
en guidning i denna tillverknings historia. 2 tim
Förhandsbokas. Pris: 80 kr. Inkl. kaffe, fralla.    Arr: Svängsta Kultur och Hbf.

17.00 Halda-museet
Svängsta

Även torsdag kl. 17 

Du Frida – Teater Stenbäraland
”Sminka henne som Frida Kahlo”, sa regissören inför en teaterföreställ-
ning. Under ett par år letade / läste jag nog allt som jag hittade om denna 
fantastiska kvinna. I dag har Frida Kahlo förvandlats till en ikon och en stor 
industri. Bilder av henne och hennes målningar finns överallt på souveni-
rer som säljs över hela världen. Min monolog Du Frida handlar om styrka. 
Skådespelerska Rosie Hennig. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 110 kr. Inkl. fika.         Arr: Humlegården i Näsum

19.00 Humletorkan
Näsum

 

Orgelgodis
Upptäck kyrkorgelns underbara värld! Tryck på knappar, trampa på pedaler, 
kolla på orgelpiporna och lyssna till den underbara musiken! Pär-Ola 
Lindström guidar och spelar. Barn i åldrarna 6–10 år i vuxens sällskap är 
välkomna. Endast barnen bokas. 30 min
Förhandsbokas. Fri entré.                   Arr: Olofströms Kammarmusikförening 

15.00 Kyrkhults kyrka
Kyrkhult

 Även måndag kl. 15

Halda-museetOdla med familjen

Thomas WiehePär -Olof HögstedtLeili Mänder
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Onsdagen den 26 juni 2019

Prova på cirkus
Mer info, se beskrivning måndag kl. 11.30.              Arr: Tulseboda Kulturhus

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, tor, fre, lör kl. 11.30 

Arbetshästen i skogs- och jordbruket under Saljes tid
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 Saljes skildringar av arbetet på landsbygden. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika.                         Arr: Saljesällskapet

14.00 Sturessons gård
Alltidhult

 Även i dag kl. 17

Mekaniseringsminnen
Bertil Sandström visar bilder och återger minnen från mekaniseringen på 
en gård i mellanbygden, på gränsen till skogsbygden. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr.                Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

13.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

 

Om polskor, polskedans och spelmän till lunch på Nebbeboda Skola
Folkmusiker Göran Gustafsson tar oss med på en bildningsresa om folkdans 
och folkmusik i bondesamhället och i modern tid. Han spelar några kända 
polskor på sin klarinett och berättar med inslag av film och musik. En som-
rig lunch serveras med sill/köttbullar, ägg, potatis, bröd, bordsdryck. 1,5 tim
Förhandsbokas. Pris: 100 kr. Inkl. lunch, fika.      Arr: Nebbeboda Intresseför.

12.00 Nebbeboda skola
Nebbeboda

 

Folkbildningens betydelse för demokrati och samhällsutveckling
Jan Björkman och Elisabet Knutsson bjuder in till samtal kring folkbild-
ningens betydelse för demokrati och samhällsutveckling. Vi avslutar med 
nässelsoppa, kaffe och mandeltårta. Ange allergi i bokningen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr. Inkl. mat.      Arr: Pensionat Strömbacken

10.30 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

 

Vägen till Björkefalla kvarn
Nils Johansson berättar om sina minnen och den livserfarenhet han erhöll 
som skolpojke på 1950-talet. Då körde Nils med häst och vagn till kvarnen i 
Björkefalla för att få säd mald till bakning för det ”dagliga brödet”. Min-
nena har kompletterats med upplevelser längs vägen och genom studier av 
dokumentation från Kyrkhults Hembygdsförenings publiceringar. 1,5 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                                                      Arr: Sensus 

13.00 Olofströms 
bibliotek
Olofström

 

Med inspiration från ”Haute couture”
Workshop med Ylva Foglert, Blekinge Folkhögskola. Utsmyckning och deko-
rationer med inspiration från ”Haute couture”-detaljer. Krysantemumknap-
par, rullåer, galler, sexkantsstjärnor, Chanelband, rokokoband, soutageband. 
Medtag sy-verktyg, t.ex. sax och nålar. Material ingår och finns på plats. 4 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Bageriet är öppet.            Arr: Textilstudio 

11.00 Magasinet 
Gamla Ålder-
domshemmet
Kyrkhult

 

Från prästgård till bygdegård
Tore Gunnarsson berättar om byggnaderna och prästen som förskingrade 
bankens pengar. Rundvandring i museet. Fri entré för barn under 16 år. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika. Arr: Örkeneds hembygdsförening

14.00 Bygdegården 
Östra Flyboda
Lönsboda

 

Musik med Tre Goa Grebbor
Sång och musik av Tre Goa Grebbor. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 110 kr.                          Arr: Humlegården i Näsum 

14.00 Humletorkan
Näsum

 

Stöd, fostran och bildning
Rolf Bergstrand, Tommy Jeansson och Tomislav Mamic berättar om Suse-
kullens sociala betydelse för ungdomars och vuxnas karriärer i livet. Hur 
ledarna stöttat och hjälpt många på vägen in i vuxenlivet och samhället. Det 
finns många episoder, trevliga och otrevliga, att delge. Kanske någon av be-
sökarna har några minnen? Välkomna! Anders Persson, moderator. 2,5 tim
Förhandsbokas. Pris: 50 kr. Inkl. kaffe/te, fralla. Arr: Fritidsgården Susekullen 

09.30 Fritidsgården 
Susekullen
Olofström

Även fredag kl. 09.30 

Mental träning för kropp och knopp
Filosofie doktor Nils Johansson föreläser om sina erfarenheter från att an-
vända och lära ut Skandinaviska Ledarhögskolans Mentala Träning som ett 
verktyg för att hjälpa människor att ”Må och fungera bättre”. 1,5 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                                                      Arr: Sensus 

10.00 Olofströms 
bibliotek
Olofström

 

Estenbergska släkten – förr och nu
Presentation av Föreningen Estenbergska släkten och vår verksamhet. 
Skärmutställning med information om släkten. Möjlighet att söka i släktre-
gistret. 2 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.        Arr: Föreningen Estenbergska släkten 

14.00 Kyrkan
Jämshög

 

Lär dig hugga runor i sten
Mer info, se beskrivning måndag kl. 10.00.                   Arr: Sliperiet Gylsboda

10.00 Sliperiet
Gylsboda

Även mån, tis, tor, fre, lör kl. 10 

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan (kursdag 3)
Mer info, se beskrivning måndag kl. 10.00.              Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Äv. må, ti, to, fr, lö  

Guidad visning av Gränums Bränneri
Mer info, se beskrivning söndag kl. 15.00.Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

11.00 Gränums 
Bränneri

Även sön kl. 15, lör kl. 13 

Lär dig lösa Rubiks kub (kursdag 2)
Mer info, se beskrivning måndag kl. 14.00.              Arr: Tulseboda Kulturhus

14.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 Även mån, fre kl. 14
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Biljettbokning, se sid. 6. Utställningar, se sid. 4–5.
Vägbeskrivningar och karta, se sid. 20–21.
Mer information på www.nasselfrossa.se

Från Eddan till Taube – fortbildande fragment från förr
Vissångare Leif C. Turesson ger  kortfattade ”bildningsfragment” från 800-
tal till 1900-tal . Kortfattad kunskap förmedlas om Island/Eddan, om med-
eltida ballader, skämtvisor och skillingtryck m.m. Allt varvas med relevanta 
visor från 1900-talet av såväl Evert Taube, Nils Ferlin, Carl Mikael Bellman, 
Ruben Nilsson som med skillingtryck och andra folkliga visor. 2,5 tim
Bokas. Pris:100 kr. Inkl. kaffe, fralla. Arr: Mörrums Hembygds- och fornminnesf.

18.30 Stålagården
Mörrum

 

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

16.00 Stenmuseet
Vilshult

 

Med bilden i fokus
Föreläsning kring Siri Derkerts modeskisser. Med bilden i fokus berättar 
Gunnel Larsson, Borås, om 1900-tals konstnären Siri Derkerts modeskisser, 
material, plaggens skärningar och snitt. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Bageriet är öppet.            Arr: Textilstudio 

16.00 Magasinet 
Gamla Ålder-
domshemmet
Kyrkhult

 

En grötig historia
Grötkokning på mästarnivå. Pia Redin, svensk mästare, berättar om 
grötkokningens hemligheter, ger tips om nyheter och trender som ett led i 
bildningens vägar. 2 tim
Förhandsbokas. Pris: 80 kr. Inkl. kvällsgröt, fika. Arr: Nebbeboda Intresseför.

18.00 Nebbeboda skola
Nebbeboda

 

Min resa till Sverige
Tamam från Palestina och Molham från Syrien berättar om sin resa till Sve-
rige och de utmaningar det inneburit att stå på egna ben i det nya landet. 
De pratar om kampen för mångfald, inkludering, jämställdhet: Vi ska inklu-
dera alla för alla behövs! Från prygel till frihet! Deras berättelser innehåller 
både skratt och tårar. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Fika kan köpas. Arr: Folkets Hus Olofström  

18.00 Folkets Hus
Olofström

 

Motorsågar och veterantraktorer
Åke Björkhem och Lennart Karlsson visar veteransamlingen i Kärrabol som 
skildrar motorsågens utveckling från 30-talet till modern tid. Här finns även 
en del veterantraktorer. Drop-in under öppettiden. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika. Arr: Kärrabol motorsågsmuseum 

18.00 Motorsågs-
museet
Kärrabol

Även lördag kl. 10 

Harald tolkar Beatles
Harald Bauch berättar om Beatles historia och sjunger till gitarr och piano. 
Musikaliska minnen väcks och säkerställer en lycklig tid i skolans vackra 
rum. Förskottsbetalning med Swish i samband med bokning. 2,5 tim 
Förhandsbokas. Pris: 100 kr. Inkl. fika. Arr: Harald & Nicole Bauch von der Heyde

17.30 Gamla Skolan
Slagesnäs

 

Arbetshästen i skogs- och jordbruket under Saljes tid
Mer info, se beskrivning i dag kl. 14.00                               Arr: Saljesällskapet

17.00 Sturessons gård
Alltidhult

 Även i dag kl. 14

Konsert med Hans Caldaras & Unit
Hans Caldaras har ägnat sig åt den romska musiken från olika länder i 
decennier för att synliggöra den och inte minst ge den ett lyft här i Sverige. 
Nu kommer Hans tillsammans med Musik i Blekinges ensemble Unit att 
framföra en konsert med romsk musik och ge fängslande skildringar av sin 
uppväxt och förhållanden som rom i Sverige. Unit består av Niclas Höglind, 
Kristofer Johansson & Jonas Castell.  2 tim 
Biljettpris: 140 kr. Scenpass/medlem: 100 kr. Ungdom t.o.m. 25 år: 70 kr.
Bokas. Caféet är öppet.  Arr: Riksteaterför. i Olofström, Tulseboda kulturhus 

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 

Sommarcafé med stenkakor
Musik från en svunnen tid. Inge Mattsson spelar gamla goda 78-varvare. 2 tim
Ingen förhandsbokning. Pris: 50 kr. Inkl. fika.     Arr: Gränums Hembygdsför.

19.00 Gränums Folkets 
Hus
Gränum

 

Jan BjörkmanGunnel LarssonHans Caldaras
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Torsdagen den 27 juni 2019

Prova på cirkus
Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans 
på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter del-
tagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet.  Arr: Tulseboda Kulturhus

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, fre, lör kl. 11.30 

Vatten förenar bildningens väg
Välkomna till Lev & Njut Spa i Jämshögs gamla badhusförenings byggnad. 
Huset ligger vackert beläget vid Holjeån mitt i byn. Vi kommer att berätta 
både fakta, hälsoinspiration och anekdoter kring vatten. Hos oss använder 
vi vatten på riktigt men även symboliskt. Vi tar er med på en rundvisning 
av spat & ger er en historisk tillbakablick om badhuset. Anne Hildingsson & 
Martina Karlsson. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika.      Arr: Jämshögs Lev & Njut Spa 

10.00 Jämshögs Lev & 
Njut Spa
Jämshög

 

Kreativ med #allatecknar!
Den turnerande skaparverkstaden #allatecknar kommer till Olofström och 
Nässelfrossan. Alla barn och unga är välkomna!
Testa olika sätt att teckna eller måla. Bli inspirerad av roliga och spännande 
teman. Kunnig konstnär leder workshopen. Pennor, papper och färg finns 
på plats. Tag med ditt kreativa sinne och låt dig inspireras. 4 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                                      Arr: Konst i Blekinge 

12.00 Aniaraparken
Olofström

 

Från föreläsning till fiber – en dramatiserad resa genom folkbildningen
Kulturarv i Blekinge anordnar en spännande tidsresa och berättar om hur 
kunskap förmedlats under de senaste hundra åren. Vi lanserar även en ny 
webbportal som leder dig till vårt gemensamma källmaterial: fotografier, 
arkivalier och föremål som berättar om vår blekingska historia. 1,5 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                                   Arr: Blekinge museum 

14.00 Folkets Hus
Olofström

 

Mors vagga
Lory Selenfält berättar hur hennes mor växte upp i början av förra seklet. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr. Inkl. fika.                      Arr: Farabols Byalag 

14.00 Farabols skola
Farabol

 

Lär dig hugga runor i sten
Endagskurs i runristning. Deltagarna får vara med och skapa en speciell 
minnessten som sedan kommer att placeras vid Sliperiet Gylsboda. Med 
hammare & mejsel lär sig deltagarna att skriva på sten. Tillsammans med 
kursledaren Rudolf Germeroth skapas den stora runstenen, och alla som 
deltagit får sitt namn med på stenen. 5 tim
Förhandsbokas. Pris: 300 kr. Fika kan köpas på em.    Arr: Sliperiet Gylsboda

10.00 Sliperiet
Gylsboda

Även mån, tis, ons, fre, lör kl. 10 

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan (kursdag 4)
Cirkusskola en timme varje dag måndag–lördag kl 10.00. Veckan avslutas 
på lördagen med en uppvisning för familj och vänner. Under veckan tränar 
vi på allt från jonglering och clowneri till lindans och trapets. Cirkusskolan 
vänder sig till barn 6–18 år. 6 lektioner, 1 timme/gång
Förhandsbokas. Biljettpris: 300 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Äv. må, ti, on, fr, lö 

Vandring i diabasens Gylsboda
Tillsammans gör vi en vandring i diabasens Gylsboda och lär oss mer om 
historien längs vägen. Vi avslutar i Sliperiet Gylsboda där utställningar kring 
gamla tiders Gylsboda samsas med både konstutställningar och mineral- 
och fossilutställning. Vi passerar även ”Hildas och Petters hus”, där den 
lille gossen Harry Martinson med syskon lämnades hos moster Hilda, när 
mamma Betty reste till Amerika.  75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Fika kan köpas.        Arr: Sliperiet Gylsboda 

13.00 Sliperiet
Gylsboda

Även måndag kl. 13 

Christer PilelöwMors vagga
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Biljettbokning, se sid. 6. Utställningar, se sid. 4–5.
Vägbeskrivningar och karta, se sid. 20–21.
Mer information på www.nasselfrossa.se

Leonard Cohen på svenska
En kväll i Cohens anda. Janerik Lundqvist tolkar Leonard Cohens sånger på 
svenska med komp av pianisten Rune Lindqvist. Janerik har gett ut tre skivor 
med Cohens musik på svenska. Texterna har översatts av Rikard Wolff, Klas 
Östergren, Ulf Lundell, Mikael Wiehe, Lasse Larholm m.fl. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 160 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 

Bildning är personlig utveckling
Föredrag med Peter Ekdahl, Kyrkhult. Vad formar en människa? Varför är vi 
som vi är? Bildning handlar till syvende och sist om att vi får möjligheter att 
hitta meningen med livet. Eller också är det ett sätt att fördriva tiden medan 
vi väntar på döden. Vi kan väl prata om saken och se var vi hamnar. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr.                                             Arr: Textilstudio 

17.00 Studieförbundet 
Vuxenskolan
Olofström

 

Visor som roar och bildar – Christer Pilelöw
En kväll i visans tecken. Christer bjuder oss på en blandad kompott ur sin 
breda repertoar. Vi äter flamkuchen från den vedeldade ugnen. Ange al-
lergi i bokningen. 3 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 240 kr. Inkl. mat.      Arr: Pensionat Strömbacken

19.00 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

 

Hållbar och smakrik mat gjord på svenska råvaror
Ragnhild Bolin, lärare vid restauranghögskolan i Carl-Jans Grythyttan, in-
troducerar oss i ny matlagning med gamla råvaror. Låt dig inspireras till att 
våga prova på något nytt, till exempel gråärtor som beskrevs första gången 
1742 av en lärjunge till Linné. Välkommen till en kulinarisk resa. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr. Inkl. smakprov, fika. Arr: Fornebodastiftelsen 

19.00 Fornebodastu-
gan
Kyrkhult

 

Starka Kvinnor – Teater
Världen är full av starka kvinnor. I denna teaterföreställning får ni möta sex 
av dem. Alla med sin alldeles egen historia. Moa Martinson – Betty Olofs-
son – Klämda Tilda – Eva Wigström – Frida Kahlo – PusElse.
Skådespelerska: Rosie Hennig  1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. Fika kan köpas.  Arr: Teater Stenbäraland 

19.00 Bygdegården 
Östra Flyboda
Lönsboda

 

Från fickur och skrivmaskiner till datorer
Det är 132 år sedan Henning Hammarlund anlände till Svängsta och star-
tade tillverkning av fickur i en vacker miljö invid Mörrumsån. Vi inbjuder till 
en guidning i denna tillverknings historia. 2 tim
Förhandsbokas. Pris: 80 kr. Inkl. kaffe, fralla.    Arr: Svängsta Kultur och Hbf.

17.00 Halda-museet
Svängsta

 Även tisdag kl. 17

Bondens utbildning – utveckling från 1800 talet till nu
Vi tar oss till 1800-talet och ser närmare på bondens vardag, sen följer vi 
utvecklingen och anpassningen tills nu. Kom och njut av naturen och öppna 
landskap. Se på gamla och nya byggnader, traktorer, redskap, djur osv. Vi bju-
der på egenproducerade hamburgare, kaffe och kaka. Familjevänligt. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr. Gårdsbutik är öppen.Arr: Brödhultsgården

16.00 Brödhultsgården
Kyrkhult

 Även må kl.16

Ragnhild BolinJanerik Lundqvist

Starka kvinnorPeter EkdahlKreativ med #allatecknar!
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Fredagen den 28 juni 2019

Prova på cirkus
Kom och prova olika cirkuskonster, t.ex. jonglering, akrobatik, trapets, balans 
på lina eller klot. Innehållet varieras från dag till dag och anpassas efter del-
tagarnas ålder. Kom gärna flera gånger under veckan! För barn 4–18 år. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet.  Arr: Tulseboda Kulturhus

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, tor, lör kl. 11.30 

Hur en ny “Absolut”-sort blir till
Daniel Nilsson på The Absolut Company jobbar som smakdesigner av 
företagets produkter. Inom branschen kallad Master Blender. Varumärket 
Absolut Vodka lanserades av dåvarande ägaren Vin & Sprit AB år 1979. Se-
dan 2008 ägs företaget av Pernod Ricard. Man har de senaste åren lanserat 
ett stort antal produkter, från Absolut Peppar 1986 till Absolut Juice Edition 
2018. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr.                Arr: Bränneriets Vänner i Gränum 

15.00 Gränums 
Bränneri 
Gränum

 

Lär dig hugga runor i sten
Endagskurs i runristning. Deltagarna får vara med och skapa en speciell 
minnessten som sedan kommer att placeras vid Sliperiet Gylsboda. Med 
hammare & mejsel lär sig deltagarna att skriva på sten. Tillsammans med 
kursledaren Rudolf Germeroth skapas den stora runstenen, och alla som 
deltagit får sitt namn med på stenen. 5 tim
Förhandsbokas. Pris: 300 kr. Fika kan köpas på em.    Arr: Sliperiet Gylsboda

10.00 Sliperiet
Gylsboda

Även mån, tis, ons, tor, lör kl. 10 

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan (kursdag 5)
Cirkusskola en timme varje dag måndag–lördag kl 10.00. Veckan avslutas 
på lördagen med en uppvisning för familj och vänner. Under veckan tränar 
vi på allt från jonglering och clowneri till lindans och trapets. Cirkusskolan 
vänder sig till barn 6–18 år. 6 lektioner, 1 timme/gång
Förhandsbokas. Biljettpris: 300 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Äv. må, ti, on, to, lö  

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

10.00 Tulseboda 
Brunnspark
Kyrkhult

Även tisdag kl. 13 

Kreativ med #allatecknar!
Den turnerande skaparverkstaden #allatecknar kommer till Olofström och 
Nässelfrossan. Alla barn och unga är välkomna!
Testa olika sätt att teckna eller måla. Bli inspirerad av roliga och spännande 
teman. Kunnig konstnär leder workshopen. Pennor, papper och färg finns 
på plats. Tag med ditt kreativa sinne och låt dig inspireras. 4 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                                      Arr: Konst i Blekinge 

12.00 Halens Camping
Olofström

 

Lär dig lösa Rubiks kub (kursdag 3)
För vuxna och barn från ca 10 år. Med rätt metod kan alla lära sig att lösa 
en Rubiks kub så att alla sidor blir enfärgade! Under tre träffar lär Måns 
Areskoug dig knepen steg för steg. Du får övningar att göra mellan träf-
farna. Medtag egen kub eller boka biljett inklusive kub.  Lösningskompen-
dium ingår. 3 lektioner, 1 timme/gång
Förhandsbokas. Pris: 200 kr. Inkl. Rubiks kub: 350 kr. Arr: Tulseboda Kulturhus

14.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, ons kl. 14 

Nyteboda – byggnader, byggmästare, författare och vanliga människor
Byn Nyteboda är ett gränsfall – somt i Blekinge, somt i Skåne. Till och med 
poststationen växlade mellan landskapen. De pampiga gårdarna och deras 
öden och ägare har tentakler in i författarliv (Anna Wahlgren, Harry Mar-
tinson, Thorsten Sjöfors m.fl.), byggmästare (Harry Karlsson) och sågverk, 
sjöfart osv. Spännande bygdehistoria presenteras av Gösta Strandberg, 
Anders Hernbecker & Johnny Karlsson. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                                                    Arr: Garrulus 

15.30 Bryggan 
/Sjöboden
Nyteboda

 

Stöd, fostran och bildning
Rolf Bergstrand, Tommy Jeansson och Tomislav Mamic berättar om Suse-
kullens sociala betydelse för ungdomars och vuxnas karriärer i livet. Hur 
ledarna stöttat och hjälpt många på vägen in i vuxenlivet och samhället. Det 
finns många episoder, trevliga och otrevliga, att delge. Kanske någon av be-
sökarna har några minnen? Välkomna! Anders Persson, moderator. 2,5 tim
Förhandsbokas. Pris: 50 kr. Inkl. kaffe/te, fralla. Arr: Fritidsgården Susekullen 

09.30 Fritidsgården 
Susekullen
Olofström

Även onsdag kl. 09.30 

Per Thomasson lärde svenska folket att läsa
Skillingtryck såsom Spinnflickans visa väckte Fredrika Bremers intresse för 
Per Thomasson och hon skrev förordet till denna dikt samt berömde hans 
dikter och författarskap. Det sägs att Per Thomasson var den mest lästa 
författaren före Strindberg. Ingrid Karlsson sjunger och berättar om Per 
Thomassons liv och gärning. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika.            Arr: Jämshögs församling

13.30 Petrusgården
Jämshög

Även tisdag kl. 13.30 
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Nässelfrossa 2020
21/6–28/6 2020

Föreslå ett tema
Har du någon idé om vad Nässelfrossa 2020 ska ha för tema? Föreslå ett tema genom att senast 
den 30/5 2019 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, 2019 
Bildningens vägar.

Vill du medverka?
Alla evenemang och utställningar arrangeras av föreningen Nässelfrossas medlemmar. På sid. 22 
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 i inträdesavgift. 

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

Cornelis Vreeswijk-afton
Tobias ”Cornelis” Conwalienmark framför sina tolkningar av Cornelis Vrees-
wijks musik. Tobias har under många år tolkat Cornelis låtar och det låter 
verkligen som om Cornelis själv stod på scenen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

 

Hur Harry Martinsons världsbild skapades
Om man läser noga i Martinsons böcker och texter hittar man anvisningar 
här och var till viktiga kunskapskällor. Små korn av bildning här och var – 
”sippor som slår ut i själens ödemark”. Åke Widfeldt och Johnny Karlsson 
letar och finner referenser. Leta du också! Så träffas vi och funderar över 
vad Harry eventuellt fann i Kristens resa som han lånade av metodisten 
Johannesson. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                   Arr: Harry Martinson-sällskapet 

18.00 Nebbeboda skola
Nebbeboda

 

Den röda tråden … inspirerar och bildar
Föredrag och broderi-verkstad. Den röda tråden … inspirerar och bildar. Vi 
broderar fritt, med utgångspunkt från utställningen, som startade under 
Nässelfrossa 2018, där temat var Kvinnan och demokratin. Mimmi i Skäl-
mershult berättar och handleder. Medtag broderiverktyg. Material ingår 
och finns på plats. 2 tim
Förhandsbokas. Pris: 175 kr. Bageriet är öppet. Arr: Kulturprod. Skälmershult 

17.00 Magasinet 
Gamla Ålder-
domshemmet
Kyrkhult

 

Tobias ConwalienmarkDen röda trådenHur en ny ”Absolut” -sort blir till
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Lördagen den 29 juni 2019
Motorsågar och veterantraktorer
Åke Björkhem och Lennart Karlsson visar veteransamlingen i Kärrabol som 
skildrar motorsågens utveckling från 30-talet till modern tid. Här finns även 
en del veterantraktorer. Drop-in under öppettiden. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Inkl. fika. Arr: Kärrabol motorsågsmuseum 

10.00 Motorsågsmu-
seet
Kärrabol

Även onsdag kl. 18 

Nässlor på gott och ont
Minst sagt ett brännande ämne. Elisabet Knutsson berättar om nässlan 
som mat men också som en hälsoväxt och dess magiska kraft. Vi avslutar 
med nässelsoppa, kaffe och mandeltårta. Ange allergi i bokningen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr. Inkl. mat.      Arr: Pensionat Strömbacken 

10.30 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

Även tisdag kl. 10.30 

Harry Martinsons eget bibliotek som kunskapskälla
En stor del av Harry Martinsons eget bibliotek finns på Olofströms biblio-
tek. Boken och tidskriften som bildningsväg är självklar. Vi plockar fram 
guldkorn i form av komihåglappar, noteringar, förstrykningar etc. i Mar-
tinsons egna böcker. Känn närheten till hans djupdykningar i t.ex. Brehms 
Djurens Lif. Åke Widfeldt och Johnny Karlsson lotsar och letar i den Martin-
sonska bokskatten på biblioteket. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                   Arr: Harry Martinson-sällskapet 

10.00 Olofströms 
bibliotek
Olofström

 

Harald tolkar Elvis
Harald Bauch berättar om Elvis historia och sjunger till gitarr och piano. 
Musikaliska minnen väcks och säkerställer en lycklig tid i skolans vackra 
rum. Förskottsbetalning med Swish i samband med bokning. 2,5 tim 
Förhandsbokas. Pris: 100 kr. Inkl. fika. Arr: Harald & Nicole Bauch von der Heyde

16.00 Gamla Skolan
Slagesnäs

 

Grillbuffé med underhållning av Vägdröjarna 
Vi (Bengt Jönsson och Roney Johansson) tillhör inte vägröjarna eller spräng-
arlagen. Vi är inga nydanare eller framtidsfantaster. Därför kallar vi oss Väg-
dröjarna. Mycket har lämnats kvar vid vägkanten. Det vill vi plocka upp och 
låta sprida glädje även i nutiden. Vi sjunger och spelar låtarna från 40-, 50- 
och 60-talen för att väcka minnen och locka till allsång. Till musiken njuter vi 
av en spännande grillbuffé med smaker från olika delar av världen. 2 tim 
Bokas senast 27/6. Pris: 250 kr. Barn 100kr. Inkl. mat. Arr: Tulseboda Kulturhus

17.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult
Utomhus vid fint 
väder, annars i 
cirkustältet.

 

Skarups bränneri, Kallinge
Skarups bränneri var i drift ungefär samtidigt som Gränums bränneri. 1971 
stängdes de tre sista brännerierna i Blekinge, nämligen Skarup, Gränum 
och Ysane. Torsten Norberg från Skarups Gård visar film från driften på 
bränneriet under de sista åren och berättar om gårdens och bränneriets 
historik . Skarups gård ligger f.ö. mitt i vårt landskap. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr.                Arr: Bränneriets Vänner i Gränum 

15.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

 

Pehr Thomasson – skrivargiganten från Jämshög
Pehr Thomasson var bördig från Jämshög. Han blev en av 1800-talets 
flitigaste författare. För några månader sedan bildades ett sällskap till hans 
ära. Hans levnadslopp presenteras, bland annat beskrivet av en av hans 
samtida, Johan Ankarloo från Näsum. Thomassons föga förtäckta beskriv-
ning av ”Jämse herrskap” presenteras och ventileras.  1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Fika kan köpas.                         Arr: Garrulus 

14.00 Författarmuseet
Jämshög

 

Lär dig hugga runor i sten
Mer info, se beskrivning måndag kl. 10.00.                   Arr: Sliperiet Gylsboda

10.00 Sliperiet
Gylsboda

Även mån, tis, ons, tor, fre kl. 10 

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan (kursdag 6)
Mer info, se beskrivning måndag kl. 10.00.              Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Äv. må, ti, on, to, fr  

Prova på cirkus
Mer info, se beskrivning måndag kl. 11.30.              Arr: Tulseboda Kulturhus

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, tor, fre kl. 11.30 

Guidad visning av Gränums Bränneri
Mer info, se beskrivning söndag kl. 15.00. Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

13.00 Gränums 
Bränneri

Även sön kl. 15, ons kl. 11 

Grillbuffé på TulsebodaHarald tolkar Elvis
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Söndagen den 30 juni 2019

Nästa års tema presenteras
Tema för Nässelfrossa 2020 presenteras. 10 min
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                       Arr: Föreningen Nässelfrossa

16.00 Cirkustältet vid 
Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Stigen till skolan som bildningsväg för Harry Martinson
I oktober 1916 började Harry Martinson i skolan i Jämshög, dvs. nuvarande 
författarmuseet. Vi går i hans fotspår ”hem” till ålderdomshemmet. Vi 
tar stigen utmed bäcken och ån. Finns det dykarbaggar att studera i dag? 
Kunde Harry glädja sig åt balsamin vid den tiden? Sparvar på ledningstrå-
dar såg han – men finns trådarna kvar? Vandring tillsammans med Åke 
Widfeldt och Johnny Karlsson. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                   Arr: Harry Martinson-sällskapet

12.30 Författarmuseet
Jämshög

 

Avslutning på Nässelfrossa 2019
Finalen på årets Nässelfrossa äger rum i cirkusmanegen tillsammans med 
Toni Rhodin och ungdomar från Tulseboda Ungdomscirkus. En fascinerande 
resa genom cirkushistorien med berättelser och bilder utlovas. Du får bl.a. 
höra om hur Hagenbecks elefanter ryckte upp gatuskyltar i centrala Malmö! 
Toni Rhodin är född in i cirkuslivet. Han är barnbarn till legendaren Brazil 
Jack. Men om man inte föds in i cirkusvärlden, hur blir man då cirkusartist? 
Var lär man sig att bli blixtakrobat som bröderna Rafnistas?  Hur lär man sig 
att svinga sig i trapets som ungdomarna från Tulseboda Ungdomscirkus? 
Toni Rhodin berättar bl.a. om blixtakrobaterna Rafnistas. Kom gärna i god 
tid, så du hinner se utställningen om dem innan föreläsningen börjar! 2 tim
Ingen förhandsbokning. Fri entré.                       Arr: Föreningen Nässelfrossa

16.10 Cirkustältet vid 
Tulseboda Brunn
Kyrkhult
 (Vi sitter på 
Cirkusbänkar i trä, 
medtag sittunder-
lag om du vill)

 

Populärmusik och pedagogik på grammofonskiva
Grammofonen som pedagogiskt hjälpmedel var betydande. Vi inleder med 
språkkurser och talskivor, men finner snabbt vägen till skolor och sång som 
tema på stenkakor. Spelare och berättare är Stefan Lagesson från Otteskruv. 
Vi utlovar Swing it magistern med Alice Babs och kanske Ian Dunlop! 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr.                  Arr: Alltidshults Intresseförening

10.00 Alltidhults skola
Alltidhult

 

Öknamnen i Örkened
Sven Hellgren föreläser om öknamnsinventeringen och öknamnen i Örke-
neds socken. Även lite om namn och namnskick. Ett persongalleri presente-
ras för att ge färg åt personerna som t.ex. Kärra-Gustaven.
Fri entré för barn under 16 år. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Kaffe kan köpas. Arr: Örkeneds hembygdsför.

14.00 Bygdegården 
Östra Flyboda
Lönsboda

 

Kärra-Gustaven med familjTony Rhodin

Tulseboda UngdomscirkusMotorsågsmuseet Kärrabol
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Vägbeskrivningar, tillgänglighet m.m.

Alltidhult, Alltidhults skola Kör 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.

Farabol, Farabols skola Från Olofström, väg 116 ca 13 km, sväng vänster Farabolsvä-
gen, kör 7 km, skolan till vänster.

u \

Gränum, Gränums Brän-
neri

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

\

Gränum, Gränums Folkets 
Hus

På väg 15 från Olofström efter Jämshögsrondellen, ta 1:a 
avfarten mot Gränum. Följ Stationsvägen ca 600 m.

u \

Gylsboda, Sliperiet Från väg 15 i Lönsboda, skyltat mot Gylsboda. Efter järnvägs-
övergång, sväng direkt höger, sedan direkt vänster.

u \

Jämshög, Författarmuseet Vid kyrkan i Jämshög, sväng in på Hantverkaregatan. Museet 
ligger till vänster efter 250 m.

u \

Jämshög, Jämshögs Folk-
högskola

Skyltat från korsningen vid kyrkan i Jämshög. u \

Jämshög, Jämshögs Lev & 
Njut Spa

I Jämshög, kör Bygatan norrut, ca 200 meter efter Ica Nära 
Träffen sväng vänster vid skylten Forsvägen. Huset ligger efter 
100 m. Parkering 50 m efter huset.

u \

Jämshög, Kyrkan Kör väg 15 från Olofström mot Karlshamn, ta höger mot 
Jämshög i rondellen. Kyrkan ligger på höger sida efter 700 m.

u \

Jämshög, Petrusgården Vid Jämshögs kyrka. u \

Kyrkhult, Brödhultsgården Följ väg 116 från Kyrkhult 3 km mot Olofström. Skylt Bröd-
hultsgården.

\

Kyrkhult, Fornebodastugan I Kyrkhult, kör mot Karlshamn. Ta till vänster in på Hovmans-
bygdsvägen.

\

Kyrkhult, Kyrkhults kyrka Fridaforsvägen 2, centralt i Kyrkhult.

Kyrkhult, Magasinet Gamla 
Ålderdomshemmet

Kör norrut genom hela Kyrkhult, ta till höger in på Fågleboda-
vägen. Andra fastigheten på vänster sida.

\

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

u \

Kyrkhult, Tulseboda Brunn-
spark

I Kyrkhult, vid kyrkan, kör mot Karlshamn. Efter ca 200 m lig-
ger parken vid Tulseboda Brunn.

u

Kärrabol, Motorsågsmu-
seet

Kör väg 116 mot Kyrkhult. Efter 4 km sväng höger mot Kär-
rabol sedan vänster under väg 116. Första gården på höger 
sida efter tunneln.

\

Lönsboda, Bygdegården 
Östra Flyboda

Från kyrkan i Lönsboda, kör väg 119 mot Ryd, efter 1 km ta 
vänster vid skylt Bygdegård.

u \

Mörrum, Stålagården Centralt i Mörrum. Vid korsningen Bygatan/Kungsvägen 
skyltat Stålagården.

u \

Nebbeboda, Nebbeboda 
skola

Kör från väg 15 i Olofström mot Nyteboda. Efter ca 7 km lig-
ger 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 Humle-
torkan.

u \

Olofström, Aniaraparken På baksidan av Folkets hus i Olofström. u \

Olofström, Folkets Hus Östra Storgatan 24, centrala Olofstöm. u \

Olofström, Fritidsgården 
Susekullen

I Olofström, kör Östra Storgatan västerut, över bron mot 
Volvo och vidare på Västra Storgatan. Susekullen ligger på 
höger sida.

u \

Olofström, Halens Cam-
ping

Från väg 15 (Pukaviksvägen), sväng vid Järnvägsgatan, över 
järnvägen. Fortsätt till vänster. Sväng höger in på Ripvägen.

u \

u Platsen är handikappanpassad           \ WC finns på platsen
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Olofström, Karl-Johan Ols-
sons Ateljé

Vimplar visar väg från Östra Ringvägen vid Safeman. \

Olofström, Konsthallen 
Längan

I Holje Park, vid väg 15. Strax söder om Olofströms centrum. \

Olofström, Olofströms 
bibliotek

Östra Storgatan 24, centrala Olofström. u \

Olofström, Olofströms 
museum

Intill väg 15, strax söder om Olofströms centrum. Infart från 
Idrottsvägen.

u \

Olofström, Restaurang von 
Halen

Restaurangen ligger vid Halens camping. Från väg 15 (Puka-
viksvägen), sväng vid Järnvägsgatan, över järnvägen. Fortsätt 
vänster, sväng höger in på Ripvägen.

u \

Olofström, Rättaregården I Holje Park vid väg 15, strax söder om Olofströms centrum. u \

Olofström, Studieförbun-
det Vuxenskolan

Centralt i Olofström, bakom Systembolaget. u \

Olofström, Valhall Från Östra Ringvägen i Olofström (mellan Maxi-rondellen 
och rondellen vid Jämshög), ta av mot Hemmingsmåla (P. J. 
Rösiös väg) Följ sedan skyltning mot Valhall.

Slagesnäs, Gamla Skolan Kör väg 15 mot Halmstad. I Vilshult kör höger mot Kyrkhult. 
Efter 1,6 km kör höger på Södra Slagesnäsvägen. Efter 1 km 
ligger skolan till höger.

\

Svängsta, Halda-museet Öjavadsvägen 2, centrala Svängsta. \

Vilshult, Stenmuseet Skyltat från väg 15 i Vilshult. u

Östafors, Pensionat Ström-
backen

Skyltat från väg 15 strax söder om Jämshög. u \

Jämshög

Nyteboda
Nebbeboda

Näsum

Farabol

Lönsboda

Slagesnäs

Gränum

Olofström

Östafors

All�dhult

Kyrkhult

Mörrum

Vilshult
Gylsboda

Kärrabol

Svängsta

OBS!
Orterna utanför kart-
bilden ligger inte med 
skalenliga avstånd från 
kommungränsen.

Väg 15

Väg 116

Väg 15

Detaljerade kartor och vägbeskriv-
ningar till respektive plats finns på 
vår hemsida
www.nasselfrossa.se
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Arrangörer
Allti dhults Intresseförening Kyrkhults Hembygdsförening Medarrangörer
Ateljé - Karl-Johan Olsson Kärrabol motorsågsmuseum ABF
Blekinge museum Mörrums Hembygds- och forn-

minnesförening
Blekingearkivet

Bränneriets Vänner i Gränum Civilförsvarsförbundet
Brödhultsgården Nebbeboda Intresseförening Folkuniversitetet
Farabols Byalag Olofströms Hembygdsförening FRG – Frivilliga Resursgruppen 

OlofströmFolkets Hus Olofström Olofströms Jazzklubb
Fornebodasti ft elsen Olofströms Kammarmusikförening Författ armuseet
Friti dsgården Susekullen Olofströms kommun Ingrid Karlsson
Föreningen Estenbergska släkten Olofströms Konstf örening KulturFriti d
Garrulus Olofströms Kraft  AB Leif C. Turesson
Gränums Folkets Husförening Olofströms Kvinnliga Nätverk Midvinterton
Gränums Hembygdsförening Pensionat Strömbacken Musik i Blekinge
Harald och Nicole Bauch von der 
Heyde

Riksteaterföreningen i Olofström Naturskyddsföreningen
Saljesällskapet Olofströms Bibliotek

Harry Marti nson-sällskapet Sensus Per Drysén
Humlegården i Näsum Sliperiet Gylsboda Region Blekinge
Jämshögs Folkhögskola Svängsta Kultur och Hembygds-

förening
Rudolf Germeroth

Jämshögs församling Slöjd i Blekinge
Jämshögs Lev & Njut Spa Teater Stenbäraland Studieförbundet Vuxenskolan
KOM-projektet [Kultur-Odling-
Mat]-Nytänkande kulturmiljö-
upplevelser i Kyrkhult

Texti lstudio
Tulseboda Kulturhus

Konst i Blekinge Örkeneds hembygdsförening
Kulturprodukti on Skälmershult

Ett varmt tack till Olofströms kommun, Sparbanken i Karlshamn, Kyrkhults Spar-
banks Utvecklingsstiftelse, Mixiprint, Carlekes, Hotell Fritzatorpet och Taxi Olof-
ström vars generösa bidrag är en förutsättning för Nässelfrossas genomförande!

Sponsorer

Skrivsommar i Harry Martinsons fotspår.
Läs mer om vad du kan uppleva i författarbygden på 

www.olofstrom.se
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Trycksaker som syns!

hemma Vid haVet
Brf doppingen

www.doppingen.se

hemma Vid ha

Din lokala energileverantör Nr 51 mars 2011

Per Håkansson
Marknadschef

Inledning
Den långa vintern 2010 och den kalla avslut ning en av året gjorde att vi slog försäljningsrekord när det gäller fjärrvärme. 

Under året har det dessvärre varit en hel del störningar i värmeleveranserna från Södra Cell Mörrum och AAK. Detta har inneburit att vi varit tvungna att elda mer olja än planerat för att kunna klara våra kunders efterfrågan. Att elda olja är varken bra för vår ekonomi eller miljön, men det är skönt att vi klarade leveranserna även när det var 
som kallast.

När det gäller elspotpriserna har de aldrig varit högre än 
under 2010. Ett viktigt skäl till detta är de stora problemen med kärnkraften som har debatterats mycket i media. Det verkar nu som man har fått ordning på problemen vilket också har märkts på elspotpriserna. 

Datorhaveri? 
Alla digitala bilder och filer borta!– Låt det inte hända dig!

Detta ingår helt utan kostnad:
•	3	GB	lagringsutrymme			 (plats	för	ca	2000	bilder)		•	Automatisk pc-backup•	Framkalla	100	bilder	gratis		•	Fria	utdelningar	av	webbalbum			 och	filer	

•		iPhone-	och	Android-appar		 för	åtkomst	av	dina	filer	

Nu kan du få gratis hårddisk på nätet. Sam-arbetet med Karlshamnsföretaget Storegate gör att vi kan ge dig gratis PC-backup på  din dator! 
Dess utom ingår allt som står i rutan till höger, och det är helt utan kostnad. 

Så logga in på www.karlshamnenergi.se och anslut dig redan idag. Tjänsten är kostnadfri! Undrar du över något är du välkommen att ringa kundservice på tel. 0454 - 818 10. Vänta inte, anslut dig redan nu!!

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

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

Nu är det många som tecknar serviceavtal!– bra för din ekonomi  och komfort!

Serviceavtalet innebär att vi en gång per år utför s.k. funktionskontroll. Du får en kontinuerlig översyn av din fjärrvärmeanläggning som ger många fördelar, du får bättre komfort, extra trygghet och dessutom bättre ekonomi. Det ingår också prioriterad tillgång till vår fjärrvärmeberedskap dygnet runt utan inställelseavgift. Så för din trygghet,  komfort och energibesparing, gör som många  andra redan gjort, teckna serviceavtal när din  garantitid går ut!
Vill du veta mer om serviceavtal och fördelarna med det kan du kontakta vår säljare Roger  Antonsson på telefon 0454818 27. 

Per Håkansson
Marknadschef
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Nyhetsbrev för Alfa Laval Nordic

Porvoon Telakka Oy är ett nybyggt varv 

nära finska Borgå. Med sin gigantiska 

volym under tak i en ombyggd såghall – 

86 000 kubikmeter – kan man ta emot 

fartyg på upp till 500 ton för  reparation, 

löpande underhåll eller vinterförvaring. 

Inte oväntat utgör uppvärmningen av 

lokalerna en rejäl utmaning. De 2 000 kW 

som krävs motsvarar den effekt man 

behöver för uppvärmningen av sex fler-

våningshus. När varvet anslöts till det 

kommunala fjärrvärmenätet, anförtroddes 

distributionen av värme in i produktions-

lokalerna till en Maxi.

Jukka Jaatinen är anläggningens chef 

och en välkänd profil inom finsk varvs-

industri:

– Både volymen 

luft som skall vär-

mas upp och de 

höga funktions-

krav som hela 

verksamheten ställer gör energieffektiv 

uppvärmning till en nyckelfaktor.

Mika Miettinen, säljchef på Alfa Laval 

Nordic i Finland tillfogar:

– Vi har vid det här laget producerat och 

oavbrutet förbättrat Maxi under närmare 

40 år. För varvets räkning kunde vi arbeta 

fram en lösning som tillgodoser deras 

behov under många år framöver och vår 

relation till just den här kunden är både 

mångårig och stark.

En Maxi levererar 2 000 kW

vid uppvärmning av 

finskt skeppsvarv

Webshop

– ett rejält kliv mot 

perfekt kundservice

För att underlätta våra kunders inköps-

processer har vi nu utvecklat en nät-

service – Webshop – som omfattar 

standardutrustning inom Alfa Laval 

Nordics sortiment. Kunderna får där-

med möjlighet att lägga in sina order 

när som helst på dygnet och från vilken 

webbansluten dator som helst. Bekräf-

telsen kommer sedan inom en  minut. 

Förenklingen av orderplaceringen 

och den följande betalningen innebär 

uppenbara kundfördelar, och det finns 

ytterligare några.

Jim Carlsson är projektansvarig på 

Alfa Laval Nordic: 

– Genom webshopen får våra kunder 

tillgång till information om lagernivåer, 

aktuella priser, leveransdatum, tillfälligt 

slutsålda produkter, etc. Den ger också 

kunderna möjlighet att överblicka sina 

inköp, vilket är bra för kunder som gör 

kontinuerliga beställningar. 

Värmek är en organisation som 

samordnar inköp för värmeverken i 

Sverige genom att årligen förhandla fram 

avtal för sina medlemmars räkning. 

Alfa Lavals webshop – som är  tillgänglig 

via internet – är en viktig länk i den 

kedjan. Carl Wehlin är inköpssamord-

nare på Värmek:

– Alfa Lavals web-

shop ger oss en 

rad fördelar. Vi 

är ständigt direkt 

uppkopplade mot 

deras produktion. 

Alla manuella mo-

ment – och därmed 

alla störningar som 

kan tänkas orsakas av den mänskliga 

faktorn – kan elimineras. Det är lätt 

att överblicka inköpsprocessen och 

tillgängligheten till systemet är obe-

gränsad, det vill säga tjugofyra timmar 

under alla veckans dagar. Alfa Lavals 

webshop har verkligen ökat vår effekti-

vitet som inköpssamordnare.

Carl Wehlin, Värmek
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att överblicka inköpsprocessen och 
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under alla veckans dagar. Alfa Lavals 
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Bildtema–Nya bilder från gamla vyer

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

Alla slags markarbeten



 

Väg 15

Väg 15

Här ligger Olofström

www.visitolofstrom.se 
Informati on om var
man kan äta
och bo

Detaljkarta och vägbeskrivningar 
finns på sid 20–21

Boka dina biljett er
Bokningen öppnar den 27 maj kl. 9.00

www.nasselfrossa.se
Du kan även boka biljett er via telefon.

Telefonbokningen har öppet:
27/5–29/5 kl. 9.00–12.00, 13.00–16.00

3/6–21/6 vardagar kl. 9.00–11.00
24/6–28/6 kl. 9.00–12.00, 13.00–16.00

0733-260 215
Biljett er går även att  boka genom att  besöka  

Visit Olofström i Folkets Hus foajé.

Antalet platser är oft a begränsat  –  boka i ti d!
Ev. programändringar fi nns på 

hemsidan.


