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Välkommen till Nässelfrossa 2021!
Träd oss nära... Efter ett år av ingenting öppnar nu Nässelfrossa sin stora kulturfamn 
mot dig igen och bjuder in till ett förväntat spännande och omväxlande program under 
årets evenemangsvecka i Olofströmsbygden. Som vanligt, veckan efter midsommar!
Vi firar som medborgare friheten från vår nästan ett och ett halvt års långa, ofrivilliga 
vistelse i den typ av karantän som av nödvändighet har rått. Även om firandet sker med 
ansvar, så känns det ändå skönt att kunna sätta årets programblad för Nässelfrossa i 
sin hand. Bläddra, läsa och kryssa för bland alla de fina event hos olika arrangörer man 
önskar besöka under veckan. En källa till livskvalitet och en ynnest för oss deltagare 
att kunna uppleva!
Vi firar även våra duktiga kulturarrangörer, inte minst i vårt Nässelfrossanätverk som 
åter genomför evenemang på olika platser i vår bygd under veckan. Många, som 
också i vanliga fall har denna typ av verksamhet som sitt levebröd, har tappat både 
arbetstillfällen, publik och intäkter i den nedstängning som varit. Ni behövs alla i 
restauranger, kulturlivet, nöjesbranschen, föreningslivet etc. Vi hoppas att er svåra tid 
är över och vill fira detta genom att efterskänka de arrangörsavgifter på publikintäkter 
som vanligtvis går till Föreningen Nässelfrossa för arbete, marknadsföring, samordning 
och annat som vi gör. Som en ”Välkommen-tillbaka-gest” har styrelsen i Föreningen 
Nässelfrossa beslutat att dessa arrangörsavgifter i år förbehållslöst stannar hos 
respektive arrangör.
Kära publik! Ni ska också bli rikligt firade. Det är för er vi gör allt det här. Den 7 juni 
släpps biljetterna. Se till att den personliga planeringen är klar för veckan, sedan är 
det bara att kasta sig över anmälan. Klart! Det blir mycket glädje, underhållning och 
upplevelse för pengarna!
Välkommen till en mycket efterlängtad kulturvecka, Nässelfrossa 2021!

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, tipsa om de bästa 
evenemangen och om de mest 
sevärda utställningarna. 

Omslagsbild: Lina Knoester
Layout och sammanställning av programblad: Måns Areskoug
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Nässelfrossa i pandemitider
Nässelfrossa genomförs av våra fantastiska fristående arrangörer. Föreningen Nässelfrossa 
ansvarar endast för marknadsföring, invigning och avslutning. Varje arrangör ansvarar för att 
rådande restriktioner och rekommendationer följs. När detta programblad lämnas till tryck råder 
det en gräns på max 8 deltagare vid evenemang. Vi hoppas alla att smittläget ska ha förbättrats 
tills det är dags att genomföra årets Nässelfrossa och att det ska vara möjligt med fler besökare. 
Tyvärr kan vissa program komma att ställas in om publikgränserna blir för snäva för att de ska vara 
möjliga att genomföra. Det är upp till varje arrangör att bedöma detta. Aktuell information finns 
alltid på nasselfrossa.se

I samband med biljettsläpp kommer endast det antal biljetter som är möjligt enligt då rådande 
restriktioner att släppa. Skulle sedan restriktionerna lättas kan fler biljetter komma att släppas 
senare. Evenemang som är fullbokade kan därför senare komma att ha bokningsbara platser igen. 
Biljettpriser kan även komma att justeras för att möjliggöra genomförande av program med ett 
begränsat antal besökare.

Nu hjälps vi alla åt att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symptom, 
så att vi kan genomföra en så smittsäker Nässelfrossa som möjligt.
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Utställningar och museer

Ivar Kyhlman träder fram
Ivar Kyhlman har hela sitt liv bott och verkat i 
Skallmöte, Ljusaryd. Där har han som skogs- och 
jordbrukare alltid haft ett liv nära naturen. Där har 
Ivar hämtat material och inspiration, och med sin 
fantasi har han kunnat skapa konst på många olika 
sätt. Nu på ålderns höst träder Ivar fram och ger 
allmänheten möjlighet att för första gången se hans 
fantastiska snideskonst och teckningar.  Entré 30 kr
Öppettider:
Onsdag 30 juni, torsdag 1 juli kl 10.00–16.00
Plats: Gränums Folkets Hus, Gränum
Arrangör: Gränums Folkets Husförening 

Njutbart
Alda Kristjansdottir visar sina akvareller och akryl-
målningar i en helt unik miljö på Stenlängans loge 
bland vedträn och spindelväv. Hon inspireras av 
både det lilla och stora i naturen, en liten fjäril, ett 
mäktigt träd, ett dramatiskt väderomslag eller en 
rofylld plats där man kan fylla på batterierna. 
Fri entré
Öppettider:
Hela veckan (27/6–4/7)    kl 13.00–17.00
Plats: Stenmuseet, Vilshult
Arrangör: Alda Kristjansdottir

Galleri Stensjöäng
Konst i naturen i form av stenblocksmålningar, 
som installationer och landart. Även måleri, foto, 
återbrukskonst och mixed media. Inomhus och 
utomhus och längs vägarna i Spjutaretorp. Vandra 
i labyrinten livets träd. Konstutställning på temat 
Träd, jord och stenar. Anders Agetorp, Marianna 
Agetorp m.fl. Fri entré 
Öppettider:
Alla dagar  kl 11.00–19.00
Plats: Stensjöäng, Häradsbäck
Arrangörer: Stensjöäng

Träd in, kom nära
Träd in, kom nära. Små anteckningar och stora 
gester möts i en utställning där medlemmar i 
föreningen Konsthändigt samlats kring textilt tema 
i miniformat. Här finns även några verk av inbjudna 
gäster. Tipsfrågor/tävling finns i anslutning till 
utställningen.
Fri entré
Öppettider:
Hela veckan (27/6–4/7)    kl 13.00–17.00
Plats: Konsthändigt, Olofström
Arrangör: Konsthändigt

Träd in på verandan Bertil & Lina Knoester
Bertil och Lina Knoster, far och dotter, ställer ut 
akvareller och fotokonst med inspiration från 
naturen i smått och stort. 
Fri entré
Öppettider:
Hela veckan (27/6–4/7) kl 10.00–15.00 samt i sam-
band med arrangemang i huset.
Plats: Tulseboda Brunn, Kyrkhult
Arrangör: Tulseboda Kulturhus

Träd in på verandan Bertil & Lina Knoester
Bertil och Lina Knoster, far och dotter, ställer ut 
akvareller och fotokonst med inspiration från 
naturen i smått och stort. 
Fri entré
Öppettider:
Hela veckan (27/6–4/7) kl 10.00–15.00 samt i sam-
band med arrangemang i huset.
Plats: Tulseboda Brunn, Kyrkhult
Arrangör: Tulseboda Kulturhus

Två tipsrundor för stora och små i Kyrkhult
Vandra på den nya Fornebodarundan runt Forne-
bodasjön och svara på tipsfrågor om brunnsmiljön.
För barn: I Tulseboda Brunnspark finns en tips-
runda med roliga frågor med anknytning till parken 
och dess innehåll.
Fina priser! Vinnarna koras och kontaktas efter 
Nässelfrossaveckans slut. Svarstalong hämtas och 
lämnas på Tulseboda Brunn hela Nässelfrossa-
veckan kl 10.00–15.00.
Arrangör: KOM-projektet
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Årets blomsterrabatt i Tulseboda Brunnspark
Missa inte årets blomsterrabatt i Tulseboda Brunns-
park! Varje år deltar barnen och pedagogerna på 
Kyrkhults förskola och skola i planeringen av årets 
blomsterrabatt. Barnens teckningar ligger till grund 
för det färdiga resultatet och de hjälper också till 
med planteringsarbetet. I år har vi ett cirkustema 
med olika överraskningar! Fri entré 
Öppet dygnet runt
Plats: Tulseboda Brunnspark, Kyrkhult
Arrangör: KOM-projektet tillsammans med 
Kyrkhults förskola och skola 

Blekingar 2021
Årets största konstutställning i vårt län visas i 
Konsthallen Längan under Nässelfrossaveckan. Det 
är en samlingsutställning med ca 50 deltagare. Alla 
har en anknytning till vårt län. De är födda, bosatta 
eller fritidsboende i Blekinge. Det visas målningar i 
olika tekniker, keramik, smide m.m.  Fri entré

Öppettider:
Hela veckan (27/6–4/7)    kl 12.00–16.00
Plats: Konsthallen längan, Olofström
Arrangör: Olofströms Konstförening

Träd in i konsten!
Konsthändigts medlemmar ställer ut sin konst i 
parken. Gå en runda bland träd och stubbar och 
njut av det ögat bjuder på! 
Fri entré
Öppettider:
Söndag 27/6 Tulseboda Brunnspark kl 11.00–15.00 
Söndag 4/7 Aniaraparken kl 13.00–17.00
Arrangör: Konsthändigt

Upptäck Uggleboda med fotoorientering
Du får en karta med markerade platser som du 
parar ihop med rätt bild. Rundan, som är cirka 1,5 
km, går längs Braxaleden i den vackra Uggleboda-
skogen. Du hämtar karta i caféet på campingen.  
Öppettider:
Hela veckan (27/6–4/7)    kl 11.00–17.00
Fri entré
Plats: Rosornas camping, Uggleboda 
Arrangör: Rosornas camping

Hembygdsgården i jämshög
Hembygds-, skol- och författarmuseet visar sam-
lingarna. 
Fri entré. 
Öppet hela veckan (27/6–4/7) kl 12.00–16.00 
Plats: Hembygdsgården Jämshög 
Arrangör: Jämshögs Hembygdsförening
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Boka dina biljetter
Bokningen öppnar den 7 juni kl 8.00

www.nasselfrossa.se
Boka i första hand biljetter via vår hemsida. Telefonbokningen  
blir ofta överbelastad vid biljettsläppet. Kanske kan någon an-

nan hjälpa dig att boka via internet?

Telefonbokningen har öppet:
7/6–11/6 kl 8.00–12.00

14/6–2/7 vardagar kl 10.00–12.00

0733-260 215

Antalet platser är ofta begränsat  –  boka i tid!
Ev. programändringar finns på 

hemsidan.

Äta och fika under Nässelfrossa
Pensionat Strömbacken 
Östafors

Kom och njut av vår härliga trädgård. Restaurangen är ekologisk. 
Här är allt vi serverar ”hemmalagat”, både mat och fika. Öppet 
varje dag kl 12.00–17.00.

Rosornas Camping 
Uggleboda

Café med smörgåsar, kakor och sjöutsikt. Öppet hela  Nässelfrossa-
veckan kl 11.00–17.00

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. 
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Söndagen den 27 juni 2021

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

Helande Trädgård
Välkommen på en vandring på Stensjöäng med Marianna Agetorp. Vi 
pausar vid dammen, i fruktträdgården, i Källans skog och på Gropstenen. 
Vi går också ner till den gamla alen vid Stensjön, vidare till Skogskatedralen 
och den mossiga storskogen. Vandringen är delvis under tystnad. Boken 
Helande trädgård finns att köpa på plats. Efter gemensam vandring får du 
gärna dröja dig kvar för egen vandring. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. Ta med fikakorg.                Arr: Stensjöäng

16.00 Stensjöäng

Simon & Anders tolkar Björn Afzelius och Mikael Wiehe
Kom och njut av välkända låtar som Flickan och kråkan, Ikaros, Vem kan 
man lita på? och Mitt hjärtas fågel. Trubadurduon Simon Ahlström och 
Anders Afzelius tolkar Mikael Wiehe och Björn Afzelius. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Prova på yoga i naturen
Nu har du chansen att prova yoga en stund i underbar natur, nära träd och 
vatten. Du deltar utifrån din förmåga. Du kan låna en stol på plats eller så 
tar du med dig ett skönt liggunderlag. Välj mjuka kläder efter väder. Medtag 
också en liten filt och kudde. Vid regn genomförs aktiviteten inomhus. 45 min
Förhandsbokas. Fri entré.                                                          Arr: Qibo heladej

15.00 Rosornas 
camping
Uggleboda

Även torsdag kl 10.30

Invigning av utställningen Träd in, kom nära
Bildkonstnär Annika Ekdahl, Kyrkhult, inviger utställningen Träd in, kom 
nära. Medtag gärna förstoringsglas för att bättre se de minimala, men 
många, verken. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré. Drycker serveras.                         Arr: Konsthändigt

15.00 Konsthändigt
Olofström

Invigning
Nässelfrossa invigs med en kavalkad av aktiviteter i Tulseboda Brunnspark 
med omnejd. Alla program på invigningen har fri entré, men en del av 
programmen kräver förbokning för att vi ska kunna undvika trängsel. 
Vänligen respektera att endast de som bokat biljett kan delta vid 
respektive programpunkt så att vi gemensamt kan hjälpas åt att genomföra 
invigningen på ett smittsäkert sätt och enligt rådande restriktioner.

Program som kräver biljettbokning 
11.00–11.20 Tina-Marie Qwiberg inviger nässelfrossa: Träden oss nära som 
livets grund. Invigningen hålls från trappan på Tulseboda Brunn (medtag 
gärna något att sitta på). 

11.30–12.00 Invigning av den nya cirkusparken med uppträde av Tulseboda 
ungdomscirkus. 

12.30–13.15 Filmvisning med film av Tina-Marie Qwiberg på Tulseboda 
Brunn.

13.30–14.15 Filmvisning med film av Tina-Marie Qwiberg på Tulseboda 
Brunn.

Program som inte behöver förbokas, öppet kl 11–15
Boklådor vid parkens bokar. Kom och plocka trevlig naturinspirerad läsning.

Vernissage Träd in på verandan Bertil och Lina Knoester. Läs mer på sid. 4.
 
Vandring med tipsfrågor runt forenebodasjön på den nya vandringsleden 
fornebodarundan, 3,4 km. Svarstalong hämtas och lämnas på Tulseboda 
Brunn. Läs mer på sid. 4.

Tipsrunda för barn i parken. Svarstalong hämtas och lämnas på Tulseboda 
Brunn. Läs mer på sid. 4.
 
Konstutställning Träd in i konsten. Läs mer på sid. 5.

Hembygdsmuseets byggnader är öppna för besök.

Upplev Årets blomsterrabatt i Tulseboda Brunnspark. Läs mer sid 5.

Serveringen på Tulseboda Brunn erbjuder lunchbuffé, kaffe och nybakat 
fikabröd. 
Vissa program behöver förbokas. Fri entré.      Arr: Föreningen Nässelfrossa

11.00 Tulseboda 
Brunnspark och 
Tulseboda Brunn
Kyrkhult
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Måndagen den 28 juni 2021
Valhalls ättestupa, Orlunden
Välkommen till Valhalls ättestupa för att hälsa solen och en ny Nässelfrossa-
vecka – och få förklarat varför vi ändock har en ättestupa! Johnny Karlsson 
kåserar om myten om ättestupor. Ta med en stol att sitta i eller på och glöm 
inte lite frukostmat. Kanske vi får skåda fiskgjuse och storlom, eller höra en 
gök! 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                                                    Arr: Garrulus

08.30 Valhall
Olofström

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 deltagarnas 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

Måla ditt släktträd
Passa på att göra ett släktträd tillsammans med barnbarnen eller till dig 
själv. Anna-Lena Berntsson finns på plats och hjälper dig att söka dina anor. 
Ypperligt tillfälle att prova på släktforskning. Kanske något du vill fortsätta 
med? Det går att ordna! 3 tim
Förhandsbokas. Pris: 50 kr. Fika kan köpas. Arr: Gränums Folkets Husförening

10.00 Gränums 
Folkets Hus
Gränum

Även idag kl 15, onsdag kl 17

Utvandringen till Nordamerika
Varför reste så många till Nordamerika? Vart tog de vägen? Hur gick det för 
dem ”over there”? Vi (Åke, Erica och Martin Giselsson) framför emigrant-
sånger, visar bilder och följer utvandrarna i deras spår genom Iowa, Illinois, 
Wisconsin och Minnesota. År 2018 gjorde vi själva denna resa i utvandrar-
nas fotspår. 1,5 tim
Förhandsbokas. Pris: 80 kr. inkl. kaffe och skeppsskorpor. Arr: Åke Giselsson

10.00 Hembygdsgården
Jämshög

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan (del av kurs)
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 ti, on, to, fr, lö

Fritt broderi i skogen
I skogen, nära gamla ålderdomshemmet på Fåglebodavägen i Kyrkhult, 
broderar vi fritt med skogens alla träd och möjliga material i fokus. Tallbarr 
och mosskuddar tar form i våra händer. Ta med något att sitta på, egen sax 
och broderinålar. Inspiratör och handledare, Mimmi i Skälmershult. Ladda 
med kläder efter väder. 2 tim
Bokas. Pris: 300 kr. inkl. material och fika. Arr: Kulturproduktion Skälmershult

10.00 Magasinet 
Gamla Ålder-
domshemmet
Kyrkhult

Även idag kl 13

Guidad visning av Gränums Bränneri
Visning av maskiner och utrustning för sprittillverkning, information om 
tillverkningsprocessen och Bränneriets historia. Vi visar också ett antal 
potatissorter och berättar om potatisens och spritens historia. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 40 kr. Fika säljes. Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

13.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

Även ons kl 13, lör kl 14.30

Ogräs – en tillgång
På viket sätt kan vi ta tillvara våra ogräs och omvandla dem till något mat-
nyttigt? Elisabet Knutsson berättar om hur hon tillagar och tar tillvara det 
som växer runt Pensionat Strömbacken. Vi avslutar med en liten ogräslig 
lunch samt kaffe och mandeltårta. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr. inkl. förtäring. Arr: Pensionat Strömbacken

11.00 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

Även onsdag kl. 11

Fritt broderi i skogen
Mer info, se beskrivning idag kl 10.00       Arr: Kulturproduktion Skälmershult

13.00 Magasinet
Kyrkhult

Även idag kl 10

Fritt broderi i skogen Fritt broderi i skogen Gränums Bränneri Gränums Bränneri NybygdenNybygden
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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

Här i Nybygden låg Blekingegården
Blekingegården var en del av byn Nybygden, som ligger norr om sjön 
Orlunden. Vägen som ledde upp mot gården kantas av askar som stubbats 
av lövtäkt. Runt platsen finner man gamla fruktträd som minner om en tid 
för länge sedan. Lyssna till historien om gården som blev museigård på Kul-
turen i Lund i slutet av 1800-talet och upplev den vackra platsen som sätter 
en ram kring dess historia. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr. inkl. fika.                             Arr: Rolf och Eva

14.00 Nybygden
Olofström

Även onsdag kl 14

Måla ditt släktträd
Mer info, se beskrivning idag kl 10.00        Arr: Gränums Folkets Husförening

15.00 Gränums 
Folkets Hus

Även idag kl 10, onsdag kl 17

Ord och toner med Eghammer
Författaren och musikern Patric Eghammer spelar instrumentala stycken 
på sin gitarr och läser snuttar ur sin senaste bok Hem till Holjekroken, som 
är uppbyggd kring minnesfragment från hans uppväxt i Olofström. Vidare 
ger han en bild av bokens tillkomst. Alla som är från Olofström eller har 
upplevt 70- och 80-talen kommer att känna igen sig. 75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. Fika kan köpas. Arr: Eghammer Ord & Toner

18.00 Alltidhults Skola
Alltidhult

Natur i förändring – om skogen
Harald Säll är lärare/forskare i skog & träteknik på universitetet i Växjö. 
Han brinner för ett hållbart skogsbruk. Landskapets förändringar sedan 
inlandsisen. Hur har skog och natur i Sverige uppstått och påverkats sedan 
istiden? Vad har äganderätt och skogsbruk betytt för vår välfärd? Har det 
alltid funnits skog och ska skogen klara framtidens krav och önskemål i ett 
hållbart samhälle? 105 min
Förhandsbokas. Pris: 40 kr. inkl. fika.  Arr: Naturskyddsföreningen i Olofström

16.30 Träullsfabriken, 
Skälmershult
Skälmershult, 
Vilshult

SkogsGång – Braxaleden
Vi går med medvetna steg och med olika andningstekniker den slingriga 
Braxaleden i Uggleboda. Ibland stannar vi till och använder träden och 
naturen för att hitta inre lugn och balans. Vi avslutar med en stående medi-
tation. SkogsGång passar dig som vill varva ner i naturen. Välj sköna skor, 
kläder efter väder. Det kan vara lite ojämnt på vissa ställen eftersom det är 
skogsmark. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr.                                           Arr: Qibo heladej

18.00 Rosornas 
camping
Uggleboda

Även söndag kl 10

Konsert med Harold Jefta & UNIT
Charlie Parker skulle fyllt 100 år 2020 och världen över har han hyl-
lats genom olika konserter. Harold Jefta har gjort sig känd som en av de 
allra främsta tolkarna av Charlie Parkers musik och ledde under slutet av 
80-talet The Charlie Parker Memorial Quintet. Medverkande: Harold Jefta, 
saxofon, Niclas Höglind, gitarr, Kristofer Johansson, trummor och Jonas 
Castell, bas. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré. Ta gärna med eget fika. Arr: Olofströms Jazzklubb

19.00 Holje Park
Olofström

Utvandringen till Nordamerika Utvandringen till Nordamerika Patric EghammerPatric Eghammer

Natur i förändring – om skogen Natur i förändring – om skogen Harold Jefta & UNIT Harold Jefta & UNIT 
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Tisdagen den 29 juni 2021

Träden runt Pensionat Strömbacken
Vi gör en kort vandring i Östafors naturreservat ner mot Holjeån. Här står 
träden majestätiskt och ger skugga och tjänar som boplats för ett otal 
organismer av olika slag. Vi vandrar tillbaka till Pensionat Strömbacken där 
vi tillsammans med Elisabet Knutsson samtalar om trädens betydelse för 
oss människor, ekologiskt, ekonomiskt och själsligt. Vi avslutar med näs-
selsoppa, kaffe och mandeltårta. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr. inkl. förtäring. Arr: Pensionat Strömbacken

11.00 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

Även torsdag kl 11

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

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, ons, tor, fre kl 11.30

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan
Dag 2 av veckokursen. Se måndagens program.     Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, ons, tor, fre, lör

Örnanäs kulturreservat
Örnanäs gård och kulturskyddade skogsreservat. Vandring (ca 1,5 km) 
i gammal bondeskog med betande djur. Marianne Eriksson som bor på 
gården guidar. Skånes enda kulturreservat med unikt skött skog. Den gamla 
gården är omsorgsfullt renoverad med gammal teknik. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                                                    Arr: Garrulus

12.00 Örnanäs 
kulturreservat 
Örnanäs

Hemma hos författaren Birgitta Thulin
Författare Birgitta Thulin presenterar och läser högt ur sina historiska 
romaner och berättar om sin senaste roman, Familjerna, som utspelar sig i 
Ivösjötrakten runt sekelskiftet 1900. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 40 kr. inkl. enkel förtäring.      Arr: Birgitta Thulin

10.00 Sonarp
Sonarp

Även tor & fre kl 16

Fritt experiment-broderi på träfibermassa
Pappersmassa, som råmaterial till tyg, kallas dissolvingmassa. På detta ma-
terial, som produceras vid Mörrums bruk, Södra Cell, broderar vi fritt med 
nål, tråd, spik och hammare. En utmaning för kreativa brodörer. Mimmi 
i Skälmershult handleder i teknik och material. Evenemanget genomförs 
utomhus, även i dåligt väder, så ladda med kläder efter väder. 2 tim
Bokas. Pris: 300 kr. inkl. material och fika.  Arr: Kulturproduktion Skälmershult

10.00 Magasinet 
Gamla Ålder-
domshemmet
Kyrkhult

Även idag kl 13

Trädskulptering med motorsåg och andra konstverk
Under vårt 90-årsfirande bjuder vi på konstarrangemang med bl.a. motor-
sågsskulptören Sven-Ingvar Johansson och föreningen Konsthändigt. 2 tim
Förhandsbokas. Fri entré. Vi bjuder på fika.              Arr: Olofströms Kraft AB

10.00 Olofströms Kraft
Olofström

Även idag kl 13

Är staren på väg att bli en gök?
På Gotland odlade man starar till föda! Johnny Karlsson berättar om 
starens familjeliv. Kan det t.ex. vara sant att somliga starar gör som göken: 
lägger sina ägg hos någon annan? Och varför dyker flockar av starungar ner 
i körsbärsträden på en och samma dag? Är det egentligen så ”livat i holken” 
som visan påstår? 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

09.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

Morgonstretch vid sjön
Lugnt och mjukt väcker du din kropp och sträcker ut i olika positioner likt 
katten. Vi kommer att ligga och stå i härlig miljö, omgivna av sjö och träd. 
Lugna, sköna andetag friskar upp ditt system inför en ny dag. Stretchen 
passar alla utifrån deras nivå. Avslutas med en kort meditation. Medtag 
något skönt att ligga på, en filt och sköna kläder. 50 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 110 kr. inkl. smoothie.               Arr: Qibo heladej

08.30 Rosornas 
camping
Uggleboda

Även fredag kl 08.30

Broderi på träfibermassaBroderi på träfibermassaGränums BränneriGränums BränneriMorgonstretch vid sjönMorgonstretch vid sjön
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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

The Beatles och vi…
The Beatles och deras musik har alltid stått oss nära. På 60-talet spelade vi 
deras låtar i vårt popband. Nu, drygt 50 år senare, har vi gjort ett musikpro-
gram med bilder och berättelser om The Beatles. Vi förflyttar oss tillbaka 
till 60-talets fantastiska musikliv. Vi, Åke & Ronny, bjuder er på vår bild av 
The Beatles i ord, bild och toner. Yeah, yeah, yeah. 2 tim
Bokas. Pris: 100 kr. inkl. te/kaffe & engelska muffins.         Arr: Åke Giselsson

18.00 Jämshögs 
Folkhögskola
Jämshög

Träd oss nära – Kommer en kvinnlig skogsägare närmare träden?
Välkommen till vandring på skogsstigar på fastigheten Kullan hos Margare-
tha Svensson med bror och svägerska. Margaretha är medlem i Grenverket, 
en förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Under vandringen 
berättar Margaretha och några andra kvinnliga skogsägare om sin relation 
till träden och sitt sätt att bruka skogen. 3 tim. Även torsdag kl 13
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. inkl. fika.                         Arr: Saljesällskapet

13.00 Stenmuseet
Vilshult

Trädskulptering med motorsåg och andra konstverk
Mer info, se beskrivning idag kl 10.00                        Arr: Olofströms Kraft AB

13.00 Olofströms Kraft
Olofström

Även idag kl 10

Fritt experiment-broderi på träfibermassa
Mer info, se beskrivning idag kl 10.00       Arr: Kulturproduktion Skälmershult

13.00 Magasinet
Kyrkhult

Även idag kl 10

Saljefilmen På dessa skuldror
Författaren Sven-Edvin Salje skrev den första boken i Lovängsserien, som 
senare filmades, just här i den gamla skolan. Nu visas filmen På dessa 
skuldror med presentation av Anneli Lovängen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 125 kr. inkl. fika. Arr: Alltidhults Intresseförening

14.00 Alltidhults Skola
Alltidhult

Möllehem Björkhult – ett småbrukarhem från sekelskiftet
Möllehem donerades i maj 1981 av Emma Renud till Örkeneds hembygdsför-
ening – en fantastisk gåva. Möllehem ger oss en inblick i hur man verkade i 
ett småbrukarhem från slutet av 1800-talet. Allt på gården i form av verktyg, 
inredning och inventarier är bevarat och ger en känsla av att Emma bara låste 
dörren och lämnade allt till oss att förvalta. ”Till minne av far och mor” skrev 
hon i donationsbrevet. 2 tim. Även fredag kl 14.
Förhandsbokas. Biljettpris: 40 kr. Barn fri entré. Arr: Örkeneds hembygdsförening

14.00 Möllehem, 
Björkhult
Lönsboda

Om skogen – En dokumentärfilm av Peter Magnusson
Det svenska skogsbruket har ett talesätt: ”För varje träd som avverkas plan-
terar vi två nya”. Men hur hållbart är vårt skogsbruk egentligen? Idag har 
mer än 90% av våra urskogar och vildmarker omvandlats till trädplantager. 
De sista resterna av oskyddad naturskog fortsätter att avverkas. Är ”frihet 
under ansvar” och ”allmän hänsyn” tillräckligt skydd för att värna biologisk 
mångfald? 95 min
Förhandsbokas. Fri entré.                                                           Arr: Bio Kontrast

14.00 Grand Bio
Olofström

Även idag kl 19

Från träd till tyg, till tyg igen
Hårt trä kan omvandlas till mjukt tyg. Slitna textilier kan bli till nya textilfib-
rer. Ann Öhlin, processingenjör vid Södras massabruk i Mörrum förklarar de 
olika processerna. Ann har erfarenhet av massatillverkning och av tillverk-
ning av textilmassa, eller dissolvingmassa som det också kallas. Du får veta 
hur trä blir tyg och hur Södra med sin OnceMoreTM-teknik återvinner textil 
till nya fibrer. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 90 kr.             Arr: Kulturproduktion Skälmershult

17.30 Träullsfabriken, 
Skälmershult
Skälmershult, 
Vilshult

Om skogen – En dokumentärfilm av Peter Magnusson
Mer info, se beskrivning idag kl 14.00                                      Arr: Bio Kontrast

19.00 Grand Bio
Olofström

Även idag kl 14

MöllehemMöllehemFrån träd till tyg, till tyg igenFrån träd till tyg, till tyg igenÅke & RonnyÅke & Ronny
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Onsdagen den 30 juni 2021

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan
Dag 3 av veckokursen. Se måndagens program.     Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, tor, fre, lör

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

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, tor, fre kl 11.30

Kafferep på riktigt
Ett kafferep är en sammankomst med kaffe, bakverk och trevlig samvaro. 
I det här fallet är det också något annat, nämligen ett rep gjort av begag-
nade kaffefilter. Med händerna som enda redskap använder vi en uråldrig 
metod och tvinnar kafferep. Vi avslutar med fika i påse, med 7 sorters 
kakor. Evenemanget genomförs utomhus, även i dåligt väder, så ladda med 
kläder efter väder. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 300 kr. inkl. material och fika.     Arr: Textilstudio

13.00 Magasinet 
Gamla Ålder-
domshemmet
Kyrkhult

Även idag kl 17

Korgmuseet
Visning av en äldre fabrik från början av 1900-talet, där det tillverkats spån-
korgar och senare även ostaskar. Spånkorgstillverkningen blev betydande i 
Örkened i mitten av 1800-talet och industrialiserades vid förra sekelskiftet. 
Korgarna såldes över hela Sverige och även i grannländerna. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré.                             Arr: Örkeneds hembygdsförening

13.00 Korgmuseet 
Lönsboda
Lönsboda

Även idag kl 14 & 15

Rak i ryggen som en fura
Så sjunger Lasse Berghagen i En kväll i juni. Låt oss alla bli som stolta furor 
med bättre hållning genom MediYoga-rörelser. Här mjukar vi upp ryggen 
genom att vrida kroppen i enkla positioner. Du kan sitta på en av våra 
stolar eller på marken på ditt medtagna underlag. Vi avslutar med en kort 
meditation. Medtag även filt, kudde och vattenflaska. Vid regn genomförs 
aktiviteten inomhus. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr.                                           Arr: Qibo heladej

10.00 Rosornas 
camping
Uggleboda

Hantverkaregatan – en vandring
Vi går längs Hantverkaregatan och pratar om människorna som levde här 
när Salje var ung. Det fanns en samhörighet och hjälpsamhet bland gatans 
folk, som med få undantag var just hantverkare. Här fanns murare, smed, 
slaktare och mycket mer. Guide: Per-Åke Albinsson. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                Arr: Jämshögs Hembygdsförening

10.00 Hembygdsgården
Jämshög

Även lördag kl 13

Harry Martinson och Idas torn
Geodeter mätte upp Sverige i ett triangelnät för 100 år sedan. Signalerings-
torn byggdes, och på höjden ovan Mjönäs såg Harry Martinson hur Ida 
Svensson på en ranglig stege äntrade sitt torn med en lykta. Tornet följer 
med honom i fantasin och ”restes” på andra platser. På höjden där tornet 
stod berättas om Ida och visas hur det såg ut. Anders Hernbecker och 
Johnny Karlsson m.fl. guidar. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                                                    Arr: Garrulus

09.00 Örsnäs hem-
bygdsgård
Mjönäs

Även torsdag kl 16.30

Ogräs – en tillgång
Mer info, se beskrivning måndag kl 11.00            Arr: Pensionat Strömbacken

11.00 Pensionat 
Strömbacken

Även måndag kl. 11

Vandring i diabasens Gylsboda
Från Sliperiet Gylsboda tar vi en guidad tur i brukssamhället. Vi kikar där 
diabasen bryts i dag, tittar på det vackra, numera vattenfyllda, gamla 
diabasbrottet och får höra mer om livet i byn under tidigt 1900-tal. Vi tittar 
på huset där Harry Martinson lämnades tillsammans med syskonen hos 
moster Hilda, när mamma Betty påbörjade sin resa mot Amerika. I Sliperiet 
tittar vi runt efter promenaden. 75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr. Fika kan köpas.        Arr: Sliperiet Gylsboda

11.00 Sliperiet 
Gylsboda
Lönsboda

Även torsdag kl 14

Måla ditt släktträdMåla ditt släktträdDiabasens GylsbodaDiabasens Gylsboda

KafferepKafferep

KorgmuseetKorgmuseet



13

Guidad visning av Gränums Bränneri
Mer info, se beskrivning måndag kl 13.00   Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

13.00 Gränums 
Bränneri

Även mån kl 13, lör kl 14.30

Korgmuseet – öppet hus
Mer info, se beskrivning idag kl 13.00         Arr: Örkeneds hembygdsförening

15.00 Korgmuseet 
Lönsboda

Även idag kl 13 & 14

Korgmuseet – öppet hus
Mer info, se beskrivning idag kl 13.00         Arr: Örkeneds hembygdsförening

14.00 Korgmuseet 
Lönsboda

Även idag kl 13 & 15

Arbetshästen i skogs- och jordbruket under Saljes tid
Bengt-Åke Rungegård visar ardennerhästar och berättar om arbetshästens 
betydelse i 1900-talets skogs- och jordbruk. Gustav Fredriksson berättar om 
skogen, träden och hästens roll i några av Saljes skildringar av arbetet på 
landsbygden. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Ta med fika.                   Arr: Saljesällskapet

14.00 Sturessons gård
Alltidhult

Även idag kl 17

Saljefilmen Tarps Elin
Sven-Edvin Salje skrev den första boken i Lovängsserien just här i Alltidhults 
skola. Tarps Elin är den andra filmen i denna serie. Anneli Lovängen presen-
terar filmen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 125 kr. inkl. fika. Arr: Alltidhults Intresseförening

14.00 Alltidhults Skola
Alltidhult

Här i Nybygden låg Blekingegården
Mer info, se beskrivning måndag kl 14.00                               Arr: Rolf och Eva

14.00 Nybygden
Olofström

Även måndag kl 14

Dansband i Blekinge – musik och minnen
En hyllningsafton till blekingsk dansbandskultur. Kl 17.00 spelar Stefan 
Lagesson vinylskivor och berättar om våra lokala dansband. Redan från kl 
16.00 är ni välkomna att berätta om dansbandskultur – ta med minnen: 
affischer, program, kläder, kort. Blekinge museum är på plats hela tiden och 
hälsar er välkomna. 3 tim
Förhandsbokas. Fri entré.                             Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

16.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

Kafferep på riktigt
Mer info, se beskrivning idag kl 13.00                                       Arr: Textilstudio

17.00 Magasinet
Kyrkhult

Även idag kl 13

Måla ditt släktträd
Mer info, se beskrivning måndag kl 10.00  Arr: Gränums Folkets Husförening

17.00 Gränums 
Folkets Hus

Även måndag kl 10 & 15

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

17.00 Sturessons gård
Alltidhult

Även idag kl 14

Träd och sagor
Ett sagoprogram för barn – om träden, skogen och allt som lever och rör sig 
där. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. Ta med fikakorg.                Arr: Stensjöäng

18.00 Stensjöäng

Grillkväll med underhållning av vägdröjarna
Vi (Bengt Jönsson och Roney Johansson) tillhör inte vägröjarna eller 
sprängarlagen. Vi är inga nydanare eller framtidsfanatiker. Därför kallar vi 
oss Vägdröjarna. 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.  
Arrangemanget genomförs utomhus, inomhus vid dåligt väder. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris 250 kr, barn 100 kr.        Arr: Tulseboda Kulturhus

18.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Nobelpriset och den tomma tallriken med ViolaVoice
ViolaVoice presenterar en musikföreställning där de låter poeterna Tran-
strömer och Blake samtala med varandra om andlighet, natur, konst och 
uppväxt. Duon framför tonsättningar av dessa poeters dikter av Vaughan 
Williams, Britten, Maria Löfberg och Julia Ekström. Det blir även musik 
av Johann Sebastian Bach och Joseph Haydn. ViolaVoice består av Maria 
Sennvall, sopran, och Paula Gårsjö, viola. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. Medlemmar/scenpass: 70 kr. Studeran-
de: 50 kr. Fika kan köpas.                    Arr: Olofströms Kammarmusikförening

19.00 Nebbeboda skola
Nebbeboda

Arbetshästen i skogenArbetshästen i skogenGrillkvällGrillkvällViolaVoiceViolaVoice
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Torsdagen den 1 juli 2021

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan
Dag 4 av veckokursen. Se måndagens program.     Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, fre, lör

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

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, fre kl 11.30

Eken – Blekinges landskapssymbol
Då Blekinge blev svenskt var eken efterfrågad för byggande av flottans 
skepp. Många insektsarter och svampar är beroende av eken. Ekoxen be-
höver gamla ekar för att överleva. Vid den gamla eken nära Alltidhults gård 
startar vi en promenad med inslag av texter av Martinson och Salje. Gustav 
Fredriksson och Åke Widfeldt berättar om ekens historia och betydelse 
idag. Samling vid Alltidhults skola. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                   Arr: Harry Martinson-sällskapet

14.00 Alltidhults Skola
Alltidhult

Måleri i bruksmiljö
Friluftsmåleri med historiskt perspektiv. Vi träffas vid Lindbacken, en av de 
gamla ”brukskasernerna” på V:a Storgatan. Hembygdsföreningen ger den 
historiska bakgrunden. Med staffli, penslar och färg ger vi oss ut bland de 
gamla fina husen för att skapa våra bilder av miljön, i teckning eller måleri! 
Ta gärna med ditt eget material, visst material finns att köpa/låna. 3 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. inkl. fika. Material säljes. Arr: Konsthändigt

13.00 Lindbacken
Olofström

Textiltryck med löv
I Maria Brovalls eget lilla arboretum finns både mullbär, sydbok, naverlönn 
och valnöt. Maria guidar bland träden, därefter gör vi textiltryck med löv. 
Mimmi i Skälmershult handleder bland tyger och färger. Evenemanget ge-
nomförs utomhus, även i dåligt väder, så ladda med kläder efter väder. 2 tim
Bokas. Pris: 300 kr. inkl. material och fika.  Arr: Kulturproduktion Skälmershult

13.00 Magasinet 
Gamla Ålder-
domshemmet
Kyrkhult

Även idag kl 17

Stavfabriken i Kulla
Laggade kärl, tunnor, drittlar osv. var under lång tid en livsavgörande för-
packning där träden kom oss nära. I Kulla finns en unik fabrik bevarad. Där 
finns specialmaskiner som formar stäver, som fogas samman till runda eller 
ovala förvaringskärl, eller dryckeskärl (stävor). Alve Olsson visar den unika 
anläggningen. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

10.00 Stavfabriken 
Kulla
Kylinge

Även idag kl 14

Lien och ängen
Lars Erik Larsson inleder med att berätta om skogsskötsel, och därefter 
kommer Sven Jensén att tala om slåtter och ängens mångfald. Många olika 
redskap förevisas och man får prova på att slå med lie. Anders Lindoff 
berättar om Naturskyddsföreningen. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 80 kr. inkl. fika och korv. Arr: Göinge Slåttersällskap

10.00 Ryssa-Pellens 
gård
Komperskulla

Även lördag kl 10

Prova på yoga i naturen
Nu har du chansen att prova yoga en stund i underbar natur, nära träd och 
vatten. Du deltar utifrån din förmåga. Du kan låna en stol på plats eller så 
tar du med dig ett skönt liggunderlag. Välj mjuka kläder efter väder. Medtag 
också en liten filt och kudde. Vid regn genomförs aktiviteten inomhus. 45 min
Förhandsbokas. Fri entré.                                                          Arr: Qibo heladej

10.30 Rosornas 
camping
Uggleboda

Även söndag kl 15

Träden runt Pensionat Strömbacken
Vi gör en kort vandring i Östafors naturreservat ner mot Holjeån. Här står 
träden majestätiskt och ger skugga och tjänar som boplats för ett otal 
organismer av olika slag. Vi vandrar tillbaka till Pensionat Strömbacken där 
vi tillsammans med Elisabet Knutsson samtalar om trädens betydelse för 
oss människor, ekologiskt, ekonomiskt och själsligt. Vi avslutar med näs-
selsoppa, kaffe och mandeltårta. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 200 kr. inkl. förtäring. Arr: Pensionat Strömbacken

11.00 Pensionat 
Strömbacken
Östafors

Även tisdag kl 11

Träd oss nära – Kommer en kvinnlig skogsägare närmare träden?
Välkommen till vandring på skogsstigar på fastigheten Kullan hos Marga-
retha Svensson med bror och svägerska. Margaretha är medlem i Grenver-
ket, en förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Under vandringen 
berättar Margaretha och några andra kvinnliga skogsägare om sin relation 
till träden och sitt sätt att bruka skogen. 3 tim. Även tisdag kl 13.
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Fika ingår.                       Arr: Saljesällskapet

13.00 Stenmuseet
Vilshult

Liggande djupavslappningLiggande djupavslappning Måleri i bruksmiljö Måleri i bruksmiljö 
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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

Skog och Saxofon
En föreställning, en konsert som förmedlar vad skog är.  Föreställningen 
Skog och Saxofon är en sällsam erfarenhet. Musiken berättar om skogens 
egna signaler, vibrationer, skogens rytm. Artisten och skogsdebattören Erik 
Winqvist vill att folk ska förstå. Medverkar gör också Tobias Grenholm, 
trumpet. 1 tim. Medlem: 70 kr. Studerande: 50 kr. Servering finns.
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr.       Arr: Riksteaterföreningen i Olofström

19.00 PRO-parken, 
Gamla torget
Olofström

Liggande djupavslappning (YogaNidra)
Du ligger skönt i naturen på ditt underlag och bara lyssnar till en guidning 
igenom din kropp. Du är vaken och medveten med slutna ögon. En avslapp-
ning som alla kan vara med på och som bidrar till minskad stress och bättre 
sömn. Medtag ett skönt liggunderlag, filt, kudde, något mjukt att lägga över 
ögonen, vattenflaska. 50 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr.                                           Arr: Qibo heladej

18.30 Rosornas 
camping
Uggleboda

Trolleriskola
Trolleriskola för barn från 6 år. Under en timme får deltagarna en inblick 
i magins värld. De får lära sig några häftiga trolleritrick som de sedan kan 
visa för familj och vänner. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet.  Arr: Tulseboda Kulturhus

14.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Musikkväll med Jens U. Nilsson
En musikkväll med skön musik i den vackra Fornebodastugan. Servering av 
snittar och efterrättskaka. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 160 kr. inkl. förtäring.    Arr: Fornebodastiftelsen

19.00 Forneboda-
stugan
Kyrkhult

Stavfabriken i Kulla
Mer info, se beskrivning idag kl 10.00       Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

14.00 Stavfabriken
Kylinge

Även idag kl 10

Vandring i diabasens Gylsboda
Från Sliperiet Gylsboda tar vi en guidad tur i brukssamhället. Vi kikar där 
diabasen bryts i dag, tittar på det vackra, numera vattenfyllda, gamla 
diabasbrottet och får höra mer om livet i byn under tidigt 1900-tal. Vi tittar 
på huset där Harry Martinson lämnades tillsammans med syskonen hos 
moster Hilda, när mamma Betty påbörjade sin resa mot Amerika. I Sliperiet 
tittar vi runt efter promenaden. 75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 70 kr. Fika kan köpas.        Arr: Sliperiet Gylsboda

14.00 Sliperiet 
Gylsboda
Lönsboda

Även onsdag kl 14

Hemma hos författaren Birgitta Thulin
Författare Birgitta Thulin presenterar och läser högt ur sina historiska 
romaner och berättar om sin senaste roman, Familjerna, som utspelar sig i 
Ivösjötrakten runt sekelskiftet 1900. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 40 kr. Enkel förtäring ingår.     Arr: Birgitta Thulin

16.00 Sonarp
Sonarp

Även tis kl 10, fre kl 16

Harry Martinson och Idas torn
Geodeter mätte upp Sverige i ett triangelnät för 100 år sedan. Signalerings-
torn byggdes, och på höjden ovan Mjönäs såg Harry Martinson hur Ida 
Svensson på en ranglig stege äntrade sitt torn med en lykta. Tornet följer 
med honom i fantasin och ”restes” på andra platser. På höjden där tornet 
stod berättas om Ida och visas hur det såg ut. Anders Hernbecker och 
Johnny Karlsson m.fl. guidar. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                                                    Arr: Garrulus

16.30 Örsnäs hem-
bygdsgård
Mjönäs

Även onsdag kl 09

Textiltryck med löv
Mer info, se beskrivning idag kl 13.00       Arr: Kulturproduktion Skälmershult

17.00 Magasinet
Kyrkhult

Även idag kl 13

Erik WinqvistErik WinqvistTextiltryck med löv Textiltryck med löv Stavfabriken i Kulla Stavfabriken i Kulla 



16

Fredagen den 2 juli 2021

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan
Dag 5 av veckokursen. Se måndagens program.     Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, tor, lör

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

11.30 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, tor kl 11.30

Morgonstretch vid sjön
Mer info, se beskrivning tisdag kl 08.30                                 Arr: Qibo heladej

08.30 Rosornas 
camping

Även tisdag kl 08.30

Vi träder granen nära
Granar och granskog skildras mästerligt av Harry Martinson. Vi samlas vid 
Harrys barndomshem och läser några av hans dikter om granen. Därefter 
åker vi i egna bilar längs den stig som Harry gick till sitt första hem som 
sockenbarn. Vi jämför Harrys beskrivning av skogen i Nässlorna blomma 
med verklighetens skog då och nu. Åke Widfeldt och Gustav Fredriksson 
guidar. Programmet avslutas i Nebbeboda skola. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr. Ta med fika. Arr: Harry Martinson-sällskapet

09.00 Bryggan/ 
Sjöboden
Nyteboda

Skogen – en plats för eftertanke
Krönikör Kristina Bosson, Växjö, kåserar om träd och växter. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Fika säljes. Arr: Nebbeboda Intresseförening

10.00 Nebbeboda skola
Nebbeboda

Träd in i parken
Ett föredrag med träden i fokus. Daniel Ottosson beskriver trädens använd-
ning och betydelse i svenska parker från brunnsepoken i slutet av 1800-ta-
let fram till i dag. Anekdoter om träd varvas med allmänhetens, respektive 
stadsträdgårdsmästarnas, syn på trädens funktion genom olika decennier. 
Genom åren har också trädens betydelse för människors hälsa lyfts fram, 
men vilken positiv effekt har egentligen träden? 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 60 kr. Caféet är öppet.  Arr: Tulseboda Kulturhus

16.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Vad ger en vodka dess karaktär?
The Absolut Companys Master Blender/Sensoriker/Smaksättare (kärt barn 
har många namn) Daniel Nilsson kommer till Bränneriet denna dag. Han 
berättar bl.a. om var karaktären till de olika vodkasorterna kommer ifrån. 
Resten får ni höra och uppleva på plats! 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

15.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

Bildningens väg till Nebbeboda
Karl Staaf, en annorlunda och visionär lärare som beskrivs av Nobelpris-
tagaren Harry Martinson i boken Nässlorna blomma, ska hedras med 
milstolpar i sten längs vägen till Nebbeboda, kanske redan i år. I program-
met redovisar Mimmi Nilsson projektarbetet med den planerade bildnings-
vägen mellan Halabron och Nebbeboda Skola. 1 tim
Förhandsbokas. Pris: 60 kr. inkl. fika/frukt. Arr: Nebbeboda Intresseförening

14.00 Nebbeboda skola
Nebbeboda

Matvandring Brunnsparkens smakgata
Välkommen på en guidad matvandring genom kulturmiljöområdet Tulse-
boda Brunnspark och Forneboda Kulturbrunn. Daniel Ottosson guidar oss 
genom kulturmiljöernas historia och utveckling fram till idag, samtidigt som 
du får smaka på olika smårätter och drycker som gestaltar historien. Vand-
ringen börjar på Forneboda Kulturbrunn och avslutas på Tulseboda Brunn. 
2 tim. Smakportioner och dryck ingår.
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr.                                       Arr: KOM-projektet

10.00 Tulseboda 
Brunnspark
Kyrkhult

Dungarna kring Alltidhult
Inne i skolan lyssnar vi till Martinsontexter om traktens träd. Sedan vandrar 
vi ut till lindarna, alarna och bokarna mellan skolan och ån. Vi medför 
texter att recitera medan vi lyssnar efter kungsfiskarens eller forsärlans 
vassa läten som är ”gjorda” för att höras genom vattnets porlande på dess 
väg från Immeln via Jämshög till Ivösjön. Lätt promenad. Åke Widfeldt och 
Johnny Karlsson ledsagar. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                   Arr: Harry Martinson-sällskapet

12.30 Alltidhults Skola
Alltidhult

Möllehem Björkhult – ett småbrukarhem från sekelskiftet
Möllehem donerades i maj 1981 av Emma Renud till Örkeneds hembygds-
förening – en fantastisk gåva. Möllehem ger oss en inblick i hur man ver-
kade i ett småbrukarhem från slutet av 1800-talet. Allt på gården i form av 
verktyg, inredning och inventarier är bevarat och ger en känsla av att Emma 
bara låste dörren och lämnade allt till oss att förvalta. ”Till minne av far och 
mor” skrev hon i donationsbrevet. 2 tim. Även tisdag kl 14.
Förhandsbokas. Biljettpris: 40 kr. Barn fri entré. Arr: Örkeneds hembygdsförening

14.00 Möllehem, 
Björkhult
Lönsboda

Hemma hos författaren Birgitta Thulin
Mer info, se beskrivning tisdag kl 10.00                               Arr: Birgitta Thulin

16.00 Sonarp
Sonarp

Även tis kl 10, tor kl 16

Matvandring Brunnsparkens smakgata
Mer info, se beskrivning idag kl 10.00                                  Arr: KOM-projektet

13.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även idag kl 10.00
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Nässelfrossa 2022
26/6–3/7 2022

Föreslå ett tema
Har du någon idé om vad Nässelfrossa 2022 ska ha för tema? Föreslå ett tema genom att senast 
den 15/6 2021 skicka ett mail till: mail@nasselfrossa.se 
Tema för nästa Nässelfrossa 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, 2020 inställt, 2021 Träd oss nära.

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.
Utförlig föreningsinformation finns på: www.nasselfrossa.se

Dan Anderssons stund på jorden
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, mun-
spel, Leif Turesson, sång och gitarr samt Lars Jönsson, bas. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Fotograf Mikael Gustafsson
Träd jag mött och deras berättelse. En betraktelse i ord och bild kring träd 
som förmedlar en berättelse från en annan tid. Vi möter träd från olika 
delar av Sverige, några från Olofströmstrakten. Det blir en resa bland lavar, 
mossor, krokiga grenar, Europas största träd m.m. Servering av snittar och 
efterrättskaka. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 160 kr. inkl. förtäring.    Arr: Fornebodastiftelsen

19.00 Forneboda-
stugan
Kyrkhult

Inomhusutflykt med Martinsons TUVOR och Semesterbrev i handen
Vi gottar oss i Harry Martinsons naturskildring från ”Listers härad” i hans 
gamla skola i Jämshög. Martinsons bok TUVOR är ”en förtjusande, rentav 
oumbärlig följeslagare. Här finns träffsäkra iakttagelser av den alldeles van-
liga naturen ...” (Stefan Edman). I Semesterbrev (1942) är Harry Martinson 
ute och cyklar. Kom och lyss, och kanske läs. 75 min
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                   Arr: Harry Martinson-sällskapet

18.00 Hembygdsgården
Jämshög

Poesi i Skogskatedralen
Marianna Agetorp läser sin egen poesi – både nyskrivet och ur sina böcker. 
Utvalda dikter om naturen, världsläget och människans framtid. Kläder 
efter väder. Ta gärna med liggunderlag eller sittstol. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. Ta med fikakorg.                Arr: Stensjöäng

18.00 Stensjöäng

Fyra skäggFyra skäggPoesi i skogskatedralenPoesi i skogskatedralen
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Lördagen den 3 juli 2021

Öppet hus och visning av gamla biblar i Ringmåla kyrka
Gamla biblar har träd sig nära, då pärmarna ofta består av trä. I Ringamåla 
kyrka finns en klenod – en Vasa-bibel. Tillsammans med inlånade biblar er-
bjuds en unik visning av såväl danska som svenska biblar, från 1600-talet och 
framåt. Bibel- och bokkunnigt folk finns på plats i kyrkan. Det berättas och 
svaras på frågor. Har du en gammal bibel? Ta med den och visa upp! 1,5 tim
Förhandsbokas. Fri entré. Vi bjuder på kaffe kl 14.00.                 Arr: Ringamåla

14.30 Ringamåla kyrka
Ringamåla

Följ med på kyrkogårdsvandring i Ringamåla
Per-Ove Olsson och Inez Gustavfsdotter berättar om kyrkogården och om 
dem som nu vilar där, samt om trädens betydelse på kyrkogården. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré. inkl. kaffe.                                              Arr: Ringamåla

13.00 Ringamåla kyrka
Ringamåla

Cirkusskola – intensivkurs hela veckan
Dag 6 av veckokursen. Se måndagens program.     Arr: Tulseboda Kulturhus

10.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Även mån, tis, ons, tor, fre

Biodling – med demonstration av honungsslungning
Hazim och Berndt är medlemmar i Jämshögs Biodlarförening och aktiva bi-
odlare sedan många år. De berättar och svarar på frågor om biodling. I mån 
av tillgång säljer de av den nyslungade honungen som kommer från kupor 
placerade på bränneri-tomten. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 40 kr.               Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

13.00 Gränums 
Bränneri
Gränum

Trädkroki – Lär dig rita träd
Vill du upptäcka ditt tecknande på ett roligt och kravlöst sätt ute i naturen? 
Då är trädkroki något för dig! Här får du upptäcka trädens form och struktur 
med alla sinnen. Kursledare Bildjaana vägleder dig i ditt tecknande med olika 
övningar. Du behöver inte några förkunskaper, bara modet att våga prova! 
Material finns att låna. Vid regn genomförs aktiviteten inomhus. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr.                                 Arr: Rosornas camping

10.00 Rosornas 
camping
Uggleboda

Vad gjorde Harry Martinson i Mjönäs 1915–1916?
I juni 1915 lämnade Harry Martinson Nebbeboda och ”hamnade” i Mjönäs, 
mitt för sjön Immelns östra strand. Under ett knappt år hände här så 
mycket att det hade räckt till en bok. Nu berättas på plats om familjen Skog 
och andra, om fiske, sjönöt, baptistmöten och om Edvins & Idas torn. Käl-
lor: Sonja Erfurth och Harry själv. Åke Widfeldt, Johnny Karlsson o Anders 
Hernbecker guidar. Lätt vandring. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                   Arr: Harry Martinson-sällskapet

10.00 Mjönäs, 
idrottsplatsen
Mjönäs

Knuttimmerstuga vid Farabols dammar
Husvisning av byggherren Lars-Göran Ivarsson. Han berättar om byggmate-
rialet, byggtekniken och inredningsdetaljerna. Passa på att få en rundvand-
ring i huset. 1,5 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. inkl. fika.                     Arr: Farabols Byalag

10.00 Farabol 
Knuttimmerstuga
Kyrkhult

Du Frida – Teater Stenbäraland
”Sminka henne som Frida Kahlo”, sa regissören inför en teaterföreställning. 
Under ett par år letade / läste jag allt som jag hittade om denna fantastiska 
kvinna. Idag har Frida Kahlo förvandlats till en ikon och en stor industri. 
Bilder av henne och hennes målningar finns överallt på souvenirer. Min 
monolog Du Frida handlar om styrka. Skådespelerska Rosie Hennig 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 120 kr. Fika: 40kr.          Arr: Teater Stenbäraland

18.00 Bygdegården 
Östra Flyboda
Lönsboda

Textil-workshop
Fritt broderi i miniformat. Du guidas av två professionella handledare i tex-
tila tekniker. Inspiration hämtar vi från utställningen Träd in, kom nära. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr. inkl. fika och material. Arr: Konsthändigt

13.00 Konsthändigt
Olofström

Lien och ängen
Mer info, se beskrivning torsdag kl 10.00                Arr: Göinge Slåttersällskap

10.00 Ryssa-Pellens 
gård, Komperskulla

Även torsdag kl 10

Hantverkaregatan – en vandring
Mer info, se beskrivning onsdag kl 10.00  Arr: Jämshögs Hembygdsförening

13.00 Hembygdsgården
Jämshög

Även onsdag kl 10

Guidad visning av Gränums Bränneri
Mer info, se beskrivning måndag kl 13       Arr: Bränneriets Vänner i Gränum

14.30 Gränums 
Bränneri

Även mån & ons kl 13

Piratens hemliga liv – de sista 15 åren. En musikalisk berättelse
Författaren, pianisten och Piratenpristagaren Jan Sigurd och standuparen, 
skådespelaren och sångerskan Anna-Lena Brundin ger i ord och ton en fö-
reställning om Fritiof Nilsson Piraten. Anna-Lena och Jan guidar oss denna 
kväll genom ett collage av händelser och upptåg. Piraten befann sig krigs-
våren 1943 i Jämshög och skrev under denna period på Tre terminer. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 250 kr. Caféet är öppet. Arr: Tulseboda Kulturhus

19.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Musik i Skogskatedralen
Magisk musik på Stensjöäng. I urval av Anders Agetorp. Ljud, musik och 
rundvandring. 2 tim
Förhandsbokas. Pris: 100 kr. Ta med liggunderlag och fikakorg. Arr: Stensjöäng

18.00 Stensjöäng
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Söndagen den 4 juli 2021

Avslutning med Gunnar Wetterberg
Träden finns omkring oss, överallt, ända sedan hedenhös.  Men samspelet 
mellan människorna och träden har växlat, de har gått från att vara jord-
brukets trälar över sågverksbaroner och massabruk till att - kanske - visa 
vägen in i en fossilfri framtid. Gunnar Wetterberg berättar om det mång-
tusenåriga samspelet och vad det kan betyda framöver. kring oss, överallt, 
ända sedan hedenhös.  Men samspelet mellan människorna och träden har 
växlat, de har gått från att vara jordbrukets trälar över sågverksbaroner och 
massabruk till att - kanske - visa vägen in i en fossilfri framtid. Gunnar Wet-
terberg berättar om det mångtusenåriga samspelet och vad det kan betyda 
framöver. Medtag gärna något att sitta på.
Förhandsbokas. Biljettpris: 150 kr.                      Arr: Föreningen Nässelfrossa

15.00 Holje park, 
scenen
Olofström

Cirkusshow för hela familjen
Tuleboda Ungdomcirkus äldsta elever bjuder på en fartfylld cirkusshow för 
hela familjen. Kom och se de skickliga ungdomarna svinga sig i trapetsen, 
bygga mänskliga pyramider och göra tokiga clownkonster. Efter föreställning-
en får alla barn prova på att gå på lina och göra andra cirkuskonster. 1 tim
Förhandsbokas. Fri entré.                                            Arr: Tulseboda Kulturhus

11.00 Tulseboda Brunn
Kyrkhult

Skog och historia – människors avtryck i en skog 
Människors nyttjande och beroende av och boende i skogen lämnar 
ibland tydliga avtryck. Annat är på väg att döljas, men avslöjas av ett vant 
öga. Johan Johansson från Rönås skog visar och berättar under en cirka 2 
kilometer lång vandring, Tjärdalar, potatisgropar och andra spår förevisas. 
Avslutning med korvgrillning. Rejäla skor! 2 tim 
Förhandsbokas. Biljettpris: 50 kr.                                                    Arr: Garrulus

09.30 Leversjön (bad-
platsen)
Brödhult

Bränn ritkol vid Södersjön i Kyrkhult 
Bränn dina egna ritkol vid Södersjöns strand tillsammans med medlem-
mar i konst- och hantverksföreningen ODEUM. Vi använder olika träslag till 
ritkolen. Om du vill, stannar du och tecknar så fort kolen har svalnat. 2 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 110 kr. inkl. material.                          Arr: ODEUM

10.00 Ställplats 
Södersjön
Kyrkhult

Även idag kl 12.20

SkogsGång – Braxaleden
Vi går med medvetna steg och med olika andningstekniker den slingriga 
Braxaleden i Uggleboda. Ibland stannar vi till och använder träden och 
naturen för att hitta inre lugn och balans. Vi avslutar med en stående medi-
tation. SkogsGång passar dig som vill varva ner i naturen. Välj sköna skor, 
kläder efter väder. Det kan vara lite ojämnt på vissa ställen eftersom det är 
skogsmark. 1 tim
Förhandsbokas. Biljettpris: 100 kr.                                           Arr: Qibo heladej

10.00 Rosornas 
camping
Uggleboda

Även måndag kl 18

Bränn ritkol vid Södersjön i Kyrkhult 
Mer info, se beskrivning idag kl 10.00                                             Arr: ODEUM

12.20 Ställplats 
Södersjön

Även idag kl 10

Textil-WorkshopTextil-Workshop

Gunnar WetterbergGunnar WetterbergKnuttimmerstugaKnuttimmerstugaBiodlingBiodling
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Vägbeskrivningar, tillgänglighet m.m.

Alltidhult, Alltidhults Skola 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.

Brödhult, Leversjön badpl. Infart från väg 116, mitt emellan Olofström och Kyrkhult.

Gränum, Gränums Brän-
neri

Från väg 15 mellan Olofström – 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 \

Häradsbäck, Stensjöäng Kör till Spjutaretorp. Ge akt på gul och röd skylt Stensjöäng. 
Följ små träskyltar mot Stensjöäng.

u \

Jämshög, Hembygdsgår-
den

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

u \

Jämshögs Folkhögskola Skyltat från korsningen vid kyrkan i Jämshög. u \

Komperskulla, Ryssa-
Pellens gård

Skyltning från vägen Olofström–Svängsta. \

Kylinge, Stavfabriken Kulla Kör väg 15 söderut från Olofström. Ca. 1,5 km söder om 
Kylinge, följ Nässelfrossa-skyltar till höger.

Kyrkhult, Farabol Knuttim-
merstuga

Från Olofström: Kör väg 116 i 12 km mot Väghult (Fridafors), 
Sväng vänster till Farabolsvägen. Efter 8 km  är du framme.

\

Kyrkhult, Fornebodastu-
gan

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

\

Kyrkhult, Magasinet 
Gamla Ålderdomshemmet

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

\

Kyrkhult, Ställplats Söder-
sjön

I Kyrkhult, vid kyrkan, kör mot Karlshamn. Ställplatsen ligger 
vid sjön, efter ca 300 meter.

u

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

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

u

Lönsboda, Bygdegården 
Östra Flyboda

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

u \

Lönsboda, Korgmuseet 
Lönsboda

Väg 15 från Olofström. I Lönsboda, sväng höger efter järn-
vägsövergången. Efter ca 150 meter ligger museet till vänster.

Lönsboda, Möllehem, 
Björkhult

Från Nyteboda lv 3126 mot Sibbhult, vänster, efter 4,5 km 
vägvisning Björkhullt + Nässelfrossa. 

\

Lönsboda, Sliperiet Gyls-
boda

Från väg 15 i Lönsboda mot Gylsboda/Nyteboda. Efter ca 3 km, 
sväng höger mot Gylsboda. Efter ca 1 km, passera järnvägs-
övergången, sväng direkt höger och därefter genast vänster.

u \

Mjönäs, idrottsplatsen Mjönäs ligger längs vägen mellan Nyteboda och Arkelstorp.

Mjönäs, Örsnäs hem-
bygdsgård

Mjönäsvägen mellan Nyteboda och Arkelstorp. Skylt: Hem-
bygdsgård. P-plats intill vägen.

\

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.

\

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

Olofström, Grand Bio Östra Storgatan 2, Olofström, vid Gamla torg. u \

Olofström, Holje Park Vid väg 15. Strax söder om Olofströms centrum. \

Olofström, Konsthallen 
Längan

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

u Platsen är handikappanpassad           \ WC finns på platsen
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Olofström, Konsthändigt I centrala Olofström, Nedre Brogatan 10. u \

Olofström, Lindbacken Från centrala Olofström, kör Ö Storgatan över väg 15, fortsätt 
på V Storgatan ca 500m. Sväng höger mot Invation park.

\

Olofström, Nybygden Skyltat från vägen Olofström–Svängsta.

Olofströms Kraft I Olofström, kör från Maxirondellen mot Bilprovningen 1,3 km. u \

Olofström, Olofströms 
museum

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

u \

Olofström, PRO-parken, 
Gamla torget

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

u \

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

Örnanäs kulturreservat Vägen mellan Lönsboda och Sibbhult. Skyltat Örnanäs. \

Östafors, Pensionat 
Strömbacken

Skyltat från väg 15 strax söder om Jämshög. u \

Ringamåla kyrka Kyrkan ligger på Gyngamålavägen 9 i Ringamåla. u \

Skälmershult, Vilshult, Trä-
ullsfabriken, Skälmershult

Kör väg 15 norrut, 4 km efter Vilshult, sväng höger till Skäl-
mershults byväg, sväng höger igen. Träullsfabriken efter 100 m

Sonarp, Sonarp Mot Ljungryda mitt emot Jämshögs kyrka, kör ca 3 km. I kors-
ning kör mot Sonarp, Efter 500 m ser du Nässelfrossaskylt.

\

Uggleboda, Rosornas 
camping

Campingen är belägen mellan Gränum och Mörrum, utmed 
väg 541 vid Ugglebodasjöns strand.

\

Vilshult, Stenmuseet Skyltat från väg 15 i Vilshult. u

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

KyrkhultKyrkhult

AlltidhultAlltidhult

BrödhultBrödhult

ÖstaforsÖstafors

RingamålaRingamåla

LönsbodaLönsboda

NytebodaNyteboda

KylingeKylinge

SkälmershultSkälmershult

NebbebodaNebbeboda

NäsumNäsum

MjönäsMjönäs

Stensjöäng

JämshögJämshög

GränumGränum

KomperskullaKomperskulla

OlofströmOlofström

VilshultVilshult

ÖrnanäsÖrnanäs

SonarpSonarp

NybygdenNybygden

FarabolFarabol
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Arrangörer
Alda Kristjansdottir
Alltidhults Intresseförening
Bio Kontrast
Birgitta Thulin
Bränneriets Vänner i Gränum
Eghammer Ord & Toner
Farabols Byalag
Fornebodastiftelsen
Garrulus
Gränums Folkets Husförening
Göinge Slåttersällskap
Harry Martinson-sällskapet
Jämshögs Hembygdsförening
KOM-projektet [Kultur-Odling-Mat] – Nytänkande 
kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult
Konsthändigt
Kulturproduktion Skälmershult
Naturskyddsföreningen i Olofström
Nebbeboda Intresseförening
ODEUM
Olofströms Hembygdsförening
Olofströms Jazzklubb
Olofströms Kammarmusikförening
Olofströms Konstförening
Olofströms Kraft AB
Pensionat Strömbacken
Qibo heladej
Riksteaterföreningen i Olofström
Ringamåla Hembygdsförening

Rolf och Eva
Rosornas camping
Saljesällskapet
Sensus
Sliperiet Gylsboda
Stensjöäng
Teater Stenbäraland
Textilstudio
Tulseboda Kulturhus
Åke Giselsson
Örkeneds hembygdsförening

Medarrangörer:
ABF Blekinge 
Alve Olsson
Berndt Carlsson
Blekinge Museum
Grenverket
Hazim Muraceciv
Kultur & Fritid Olofströms Kom.
Musik i Blekinge
OK Vilse 87
Olofströms kommun
Region Blekinge
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska Kyrkan

www.sparbankenikarlshamn.se  |  tel 0454-30 44 00NÄRA    BRA    NYTTIG

Olofströms och Karlshamns 
kommuns egna bank
I över 190 år har Sparbanken i Karlshamn bidragit till ett bättre  
samhälle i Olofströms och Karlshamns kommuner.
Lika länge har kunderna tyckt att det varit en bra idé. I 190 år har bankens  
överskott stannat i våra kommuner och satsats på bland annat kultur, idrott,  
föreningsliv, utbildning, utveckling och nyföretagande – ett resultat av att  
inte ha några aktieägare som ska ha del av vinsten.

Sparbanken i Karlshamn är den ledande banken i Olofströms och Karlshamns  
kommuner med omkring 45 000 kunder. Vi finns bara här. Traktens egen bank  
med starka värderingar, bra banktjänster, lokala medarbetare och många riktiga  
kontor med hög service.

Det bästa vi  

har är våra kunder

 Tillsammans med er gör vi det  

bättre för alla som bor, verkar och  

växer upp här. Sparbankerna har de  

nöjdaste bankkunderna 2020  

– välkommen du också.

Annons
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Trycksaker som syns!

hemma Vid haVet
Brf doppingen

www.doppingen.se

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. 

Nr 1, 2011

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

Bildtema–Nya bilder från gamla vyer

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

Sponsor

Få ställen kan erbjuda det totala lugn som tystnaden i Sveriges sydligaste vildmark 
kan ge. Här är naturen alltid nära och erbjuder rekreation i många olika former, med 
allt från fysiska utmaningar till rofylld avkoppling

Välkommen till Sveriges sydligaste vildmark

olofstrom.se



 

Väg 15

Väg 15

Här ligger Olofström

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

Detaljkarta och vägbeskrivningar 
finns på sid 20–21

Boka dina biljetter
Bokningen öppnar den 7 juni kl. 8.00

Boka dygnet runt på:

www.nasselfrossa.se
Boka i första hand biljetter via vår hemsida. 
Telefonbokningen  blir ofta överbelastad vid 

biljettsläppet. Kanske kan någon annan hjälpa 
dig att boka via internet?

Telefonbokningen har öppet:
7/6–11/6 kl 8.00–12.00

14/6–2/7 vardagar kl 10.00–12.00
0733-260 215

Antalet platser är ofta begränsat  –  boka i tid!
Ev. programändringar finns på 

hemsidan.


