
Öppet hela veckan: 
Oppigår´s-ladan i Östansjö 11-16 
Charmiga ting o gårdskafé 
 
Gårdsloppisar i rad runt om i bygden. Håll utkik! 
 
Grönqvist Cykel o Sport 
Kom in på en kopp, hälsar Maggi o Olle! 
 
Annefors Golfklubb – 9-hålsbana Play and Pay / Café med lättare förtäring. 
 
 
Lördag 21 juli 
En heldag i Finnskogen 
Grannäs 11.00 och 12.00 (2) 
”Nuutti och Matti kommer från det inre av Finland med en kogg från Åbo. De går från Gävle via 
Pekkala (Rönnbacken) och Svansjön (Fansen) till sjön med de två fäbodvallarna, Grannäsen. Den 
har de fått sig berättat om. Året var 1609”. 
Av Kjell Söderlund får vi en spännande historia om dem kl 11.00 och kl 12.00 på platsen där de 
byggde sin rökstuga. Du kan köpa goda kolbullar mellan 11 - 1300.  
Ann-Britt Adolfsson spelar på sitt bälgaspel på det vackra f.d. gårdstunet.  
Skyltat från Gruvbergsvägen och i Grannäs (200 m smal, stenig stig). 
50:- inkl skrift om Nuuttis familj och deras liv / Kolbullar 50:- 
 
Du kan nu fortsätta på den traditionsenliga Finnskogsträffen i Katrineberg (3), där det  
Kl. 14.00 serveras kolbullar till musik.  
Kl. 16.00 blir det sång och musik av Mats Larsson och hans musiker.  
Kl. 18.00 blir det också sång och musik, nu vid helgsmål i Katrinebergs kyrka.   
Kl. 19.30 Musikcafé i Bygdegården. 
Mer info: 070 555 93 30, Laila Nyström 

------------ 
Bakluckeloppis vid f.d. Hällboboa 11.00 – 16.00 (4) Fynda! 
Här kan du kränga alla din många fina prylar, som du inte behöver – men som andra behöver och 
gärna betalar en slant för. 100:-/plats. Anmälan till Gunilla på tel 073 0227730  

mail: gunilla.hallberg@helsingenet.com 
Leeks Goda-Goda 
En tallrik med Leeks läckra Thai-mat finns att köpa på platsen. Matlåda finns. Det kan du beställa 
hela veckan på tel 070 554 26 78 eller 80174 

Åsså ska du självfallet spana in Grönqvist Cykel & Sport! 
 
Maria i Nygårds, Hertsjö (5) 
välkomnar dig till sin gårdsbutik, där du hittar småskaligt mathantverk, gott från skog o natur. Där 
kan du fika med hembakt och se gårdens alla djur. 
Fredagar-söndagar 13.00 – 16.00  Skyltat från Hertsjörakan 
 
”Loses Visfestival” 21-22 Juli 18.00 – 23.00  (6) 
Olle Svenssons poesi är temat för en 2 kvällars visfestival på Loses  
arrangerad av det nybildade Olle Svensson Sällskapet och Yrkestrubadurernas Förening  
med Kurt Öberg som primus motor. I år tillsammans med nätverket för singer/songwriters och 



trubadurer i Gävleborgs Län.  
Bland trubadurerna: Björn Hedén, Emilie Jeremias, Pierre Ström, Moa Killander,  
Singer / Songwriters och trubadurer från hela länet. Se sparat program. Skådespelarna Annika 
Wallin och Johan Hedenberg gästar på söndagen. Besök gärna Olle Svenssons diktarkoja på 
gångavstånd. 
Kaffeservering, kolbullar mm. Entré: 220:- för helkväll. 
Förköp: www.loses-festival.se 
 
Söndag 22 juli 
En söndag i Bollnäs Finnskog 
11.00-14.00 Systrarna Adamsson bjuder dig till Rickebovallen.  (7) 
8 km från Hällbo ligger Rickebo, där Viola och Gunnel för dagen i sin bostuga  
serverar svedjefinnens kalasmål, nävgröt med fläsk och lingonsylt. 140:- med kaffe och något extra 
gott. Ta gärna en liten promenad till skolhuset i Rickebo, där Ture Glad möter och visar. 
 
Härifrån kan du bila till Gällsjön och därifrån efter ”Hulahula-vägen” (ja den kallas faktiskt så), ta 
till höger vid Stugubacken med sina ekar och slåtterängar till Ramans skola, orörd sedan skoltiden 
på 30-40-talet. Skyltat. 
 
Ramans skola, 14.00-18.00, helafton - kom o gå när du vill!  (8) 
Där svarar Kajsa Norén från 14.00 för kaffe me´ doppa, Lisa Otzéns och Karin Ungmans foton 
från skoltiden visas och flera f.d. elever kommer att närvara och berätta om en unik skolas tid, om 
sina egna skoldagar och långa vandringar i ett då väglöst land.  
En uppsats om lärarinnan Helma, barnen och skolan finns att köpa.  
Maths Östberg från Finnskogsmuséet berättar om tidiga bosättningar av svedjefinnarna. 
Kl 15.00 blir det i skolsalen en musikstund, då Olle Norén spelar gitarr – kanhända kan vi sjunga 
med.  Efter16.00 kan du, som missade nävgröten i Rickebo, få kornmjölsgröt med smöröga och 
lingonsylt - kanske som skolbarnen förr fick lyckliga dagar. 
Vid 17.00-tiden kommer ”Pelle me 2 o nå´n till”,  jättepoppis grupp som spelar o sjunger. 
Inga entréer under dagen, men en frivillig slant till våra musikgäster välkomnas! Ta med fällstol i 
bakluckan, om du har en. Det kan ju bli ont om sittplatser! 
 
Lasse Sarri - en utställning med några av hans oljemålningar under 65 år  (9). 
Kl 12.00 – 16.00 Hå Ordenshus, hela veckan från söndag till fredag. 
Utställningen invigs  kl 12.00 av Ingrid Hammarberg, ordf. i Kulturutskottet, Bollnäs Kommun. 
Lasse Sarri, för de flesta kanske mest känd som skådespelare, regissör och TV-producent, har 
också under många år varit etablerad i konstvärlden med utställningar på gallerier i bl a Stockholm 
och ett flertal gånger hos Lenninge Konstförening.  
I Hå Ordenshus har vi nu i nära samarbete med Lasse Sarri samlat ett 50-tal representativa verk från 
hans unga år till idag. De flesta målningarna hänger normalt i hem i Hälsingland, nu hitlånade av 
vänliga ägare. Här måste du bara passa på med ett besök! 
Fri entré. Kaffeservering. Arr Logen Hälsingskölden 
 
Maria i Nygårds, Hertsjö  (5) 
välkomnar dig till sin gårdsbutik, där du hittar småskaligt mathantverk, gott från skog o natur. Där 
kan du fika med hembakt och se gårdens alla djur.  
13.00 – 16.00 Skyltat från Hertsjörakan 
 
Kl. 18.00 – 23.00 Loses visfestival – se lördagens program  (6) 
LOKE från Göteborg, Billey Shamrock, Stefan Olsson, Lolita Ray m.fl. Singer songwriters från 
hela länet. Se sparat program. Utöver trubadurernas medverkan uppläsning av Olle Svenssons lyrik 
med början 20.00 av skådespelarna Annika Wallin och Johan Hedenberg med Kurt Öberg som 



sjunger sina tonsättningar. 
Kaffeservering, kolbullar mm. Entré: 220:- för helkväll. 
Förköp: www.loses-festival.se 
 
Chapeau Claque ger Strindbergs Spöksonaten – Premiär ikväll!  (9) 
Kl 20.00, Hå Ordenshus (se även måndag 20.00) 
Strindbergsår i år! En ung teatergrupp i Bollnäs har gjort en sensationell raketstart på vår 
teaterhimmel. 2 Strindberg-verk har den lilla ensemblen med unga nuvarande och f.d. ”esteter” 
hittills framfört. I kväll är det premiär på deras 3:e uppsättning, den här gången med en av de  mest 
kända, Spöksonaten. Medverkande: Lina Olsson, Eric Dellkrantz, Anton Skarp, Eddie Sjökvist 
och Sebastian Lindholm. Regi: Jolin Staffansson. 
Entré 100:- (1 tim 20 min). Servering.   Arr. Chapeau Claque och Logen Hälsingskölden. 
 
Måndag 23 juli 
Lasse Sarri, för de flesta kanske mest känd som skådespelare, regissör och TV-producent, har 
också under många år varit etablerad i konstvärlden med utställningar på gallerier i bl a Stockholm 
och ett flertal gånger hos Lenninge Konstförening.  
I Hå Ordenshus (9) har vi nu i nära samarbete med Lasse Sarri samlat ett 50-tal representativa verk 
från hans unga år till idag. De flesta målningarna hänger normalt i hem i Hälsingland, nu hitlånade 
av vänliga ägare. Här måste du bara passa på med ett besök! 
Fri entré. Kaffeservering. Arr Logen Hälsingskölden 
 
Samtidigt i Lilla salen och i hallen (Ordenshuset):  
Vi som älskar Bollnäs-gruppen  (9) 
(på Facebook) ställer ut en samling gamla fotografier från Bollnäs, Kilafors m fl platser,  fotografier 
från de gamla samhällena, bilder från förra sekelskiftet till våra dagar. Ett spännande möte med vyer 
vi kanske bara svagt minns – översvämningarna, tågolyckorna, de rivna kvarteren...... 
Fri entré, men gärna en slant i bössan! Servering. 
 
10.00-14.00 Olles stuga, Gustavsfors  (10) 
Titta in i poeten Olle Svenssons enkla diktarstuga, där han med sin diktarpenna till 
ackompanjemang av Flugåns forsande vatten formade sina ord och tankar. Bodil berättar om sin 
morbror, en av våra stora författargestalter. Bli med i nybildade Olle Svensson-sällskapet! 
Ingen entré men gärna en slant i sparbössan! 
 
Testa flåset!   
Kl 18.00 Med samling hos Grönqvist Cykel & Sport i Hällbo (4) cyklar vi som i fjol motsols runt 
Herten via Holmabron, där Ricknäsfamiljen serverar kaffe o goda ”glöhöpper”. Haka på i Östansjö 
o ni från Acktjära.   
 
Strindbergs 2:a kväll!  (9) 
Strindbergsår i år! En ung teatergrupp i Bollnäs har gjort en sensationell raketstart på vår 
teaterhimmel. 2 Strindberg-verk har den lilla ensemblen med unga nuvarande och f.d. ”esteter” 
hittills framfört. I kväll är det premiär på deras 3:e uppsättning, den här gången med en av de  mest 
kända, Spöksonaten. Medverkande: Lina Olsson, Eric Dellkrantz, Anton Skarp, Eddie Sjökvist 
och Sebastian Lindholm. Regi: Jolin Staffansson. 
Entré 100:- (1 tim 20 min). Servering.   Arr. Chapeau Claque och Logen Hälsingskölden. 
 
Tisdag 24 juli 
Lasse Sarri, för de flesta kanske mest känd som skådespelare, regissör och TV-producent, har 
också under många år varit etablerad i konstvärlden med utställningar på gallerier i bl a Stockholm 
och ett flertal gånger hos Lenninge Konstförening.  



I Hå Ordenshus (9) har vi nu i nära samarbete med Lasse Sarri samlat ett 50-tal representativa verk 
från hans unga år till idag. De flesta målningarna hänger normalt i hem i Hälsingland, nu hitlånade 
av vänliga ägare. Här måste du bara passa på med ett besök! 
Fri entré. Kaffeservering. Arr Logen Hälsingskölden 
 
Samtidigt i Lilla salen och i hallen (Ordenshuset):  
Vi som älskar Bollnäs-gruppen  (9) 
(på Facebook) ställer ut en samling gamla fotografier från Bollnäs, Kilafors m fl platser,  fotografier 
från de gamla samhällena, bilder från förra sekelskiftet till våra dagar. Ett spännande möte med vyer 
vi kanske bara svagt minns – översvämningarna, tågolyckorna, de rivna kvarteren...... 
Fri entré, men gärna en slant i bössan! Servering. 
 
Tisdag-fredag: Plats för klassträffar för Håskolan och Västansjöskolan m fl ! 
 
Olles stuga  (10) 
Kl 10.00-14.00 Titta in i poeten Olle Svenssons enkla diktarstuga, där han med sin diktarpenna till 
ackompanjemang av Flugåns forsande vatten formade sina ord och tankar. Bodil berättar om sin 
morbror, en av våra stora författargestalter. Bli med i nybildade Olle Svensson-sällskapet! 
Ingen entré men gärna en slant i sparbössan! 
 
Välkommen till spännande miljöer i Hallen och Västansjö - gör en rundtur: 

Hallens Kvarn  (11) är den där sköna platsen, som du kanske bara läst om, där allt i stort ser ut 
som på 50-talet och där mjölnaren Kjell Selin härskar över kvarnstenar, säckhissar och 
siktar. Näck o annat skrömt trivs och ser noga till att allt fungerar på bästa sätt. Öppet Hus 
mellan 9-12 och 13-16. Du hittar säkert nån kaffetermos i mjöldammet! 

 
Västansjö, Gamla Ullspinneriet,  (12) en unik sevärdhet i världsklass, orörd o oförstörd sedan 

1800-talet, visas av Örjan Lindblom 12.00, 13.00 och 14.00. Skyltat. 
Filtmakeriet, Hallen (13) efter vägen mot Kilafors, den där långa byggnaden som ligger mitt i 

odlingslandskapet. Där har systrarna Jessica och Veronica startat nytillverkning av nålfilt 
för tovning och ullgarn för handstickning. De använder den gamla maskinparken, som så 
många arbetat vid. Gå på en visning och upplev miljön i ullspinneriet. Gör ett besök i 
butiken och se mästerverk av konstsmeden Per Alnaéus. Fika med goda vänner och gläds åt 
en fin dag! Öppettid 13-17. Visning av spinneriet 13:30 och 15:30  

 
Kl 19.00 Åsvedens Bönhus (14) välkomnar till en trivsam sång och musikstund med gästerna 
Gunilla och Bertil Lind, Edsbyn. Servering! 
 
Onsdag 25 juli 
Lasse Sarri, för de flesta kanske mest känd som skådespelare, regissör och TV-producent, har 
också under många år varit etablerad i konstvärlden med utställningar på gallerier i bl a Stockholm 
och ett flertal gånger hos Lenninge Konstförening.  
I Hå Ordenshus (9) har vi nu i nära samarbete med Lasse Sarri samlat ett 50-tal representativa verk 
från hans unga år till idag. De flesta målningarna hänger normalt i hem i Hälsingland, nu hitlånade 
av vänliga ägare. Här måste du bara passa på med ett besök! 
Fri entré. Kaffeservering. Arr Logen Hälsingskölden 
 
Samtidigt i Lilla salen och i hallen (Ordenshuset):  
Vi som älskar Bollnäs-gruppen  (9) 
(på Facebook) ställer ut en samling gamla fotografier från Bollnäs, Kilafors m fl platser,  fotografier 
från de gamla samhällena, bilder från förra sekelskiftet till våra dagar. Ett spännande möte med vyer 
vi kanske bara svagt minns – översvämningarna, tågolyckorna, de rivna kvarteren...... 



Fri entré, men gärna en slant i bössan! Servering. 
 
Olles stuga  (10) 
Kl 10.00-14.00 Titta in i poeten Olle Svenssons enkla diktarstuga, där han med sin diktarpenna till 
ackompanjemang av Flugåns forsande vatten formade sina ord och tankar. Bodil berättar om sin 
morbror, en av våra stora författargestalter. Bli med i nybildade Olle Svensson-sällskapet! 
Ingen entré men gärna en slant i sparbössan! 
 
Torsdag 26 juli 
Lasse Sarri, för de flesta kanske mest känd som skådespelare, regissör och TV-producent, har 
också under många år varit etablerad i konstvärlden med utställningar på gallerier i bl a Stockholm 
och ett flertal gånger hos Lenninge Konstförening.  
I Hå Ordenshus (9) har vi nu i nära samarbete med Lasse Sarri samlat ett 50-tal representativa verk 
från hans unga år till idag. De flesta målningarna hänger normalt i hem i Hälsingland, nu hitlånade 
av vänliga ägare. Här måste du bara passa på med ett besök! 
Fri entré. Kaffeservering. Arr Logen Hälsingskölden 
 
Per Lindberg – han som minns förrgårdagen åt oss!  (14) 
Åsvedens Bönhus torsdag – lördag 12.00 – 17.00 
De sensationella ”färgfotografierna”, som gjordes av Per Lindberg med hjälp av en Camera Obscura 
med färgläggning och som hittades i en kista häromåret, visas i år igen. Per Lindberg gjorde de här 
på sitt sätt redan på 1870-talet, halvt århundrade före färgfotot. Barnbarnsbarnet Kr�ka, ibland 
kallad Arne Andersson, och Lennart Sandström visar och berättar om motiven. Den Camera 
Obscura, som Per använde och som finns på plats demonstreras av Jan Bochenski! 
Servering. 
 
Olles stuga  (10) 
Kl 10.00-14.00 Titta in i poeten Olle Svenssons enkla diktarstuga, där han med sin diktarpenna till 
ackompanjemang av Flugåns forsande vatten formade sina ord och tankar. Bodil berättar om sin 
morbror, en av våra stora författargestalter. Bli med i nybildade Olle Svensson-sällskapet! 
Ingen entré men gärna en slant i sparbössan! 
 
Belsbodagen 14.00-20.00  (15) 
En riktig familjedag, där det från 14.00 blir pyssel för barn med ull o trä och där lantraserna av 
helsingefår med lamm och Hedemorahöns finns. Där vankas goda våfflor o kaffe, Byss-Olles 
museum har öppet till 17.00. 17.00 vandring upp till Belsåstornet, där Nora spelar på sin trumpet 
från höxten!  Gått i skola i Flugbo och Gustavsfors? Titta in på skolgården 18.00-tiden. Mot 
kvällningen, 20.00, kan du lyss till kulerskor runt Belssjön. Kom i tid bara! 
 

Nostalgi- och radiomuséet  (16) 
i gamla Järnboa i Kilafors har öppet mellan 16.00 – 21.00 med gott fika, gamla bilder och lite 
radio och film. Här finns chans för många minnesbilder, örongodis och nostalgiskt välbefinnande! 
 
 
Fredag 27 juli 

Den här dagen bjuder vi hit alla barnalla barnalla barnalla barn   till Loses, Gustavsfors, (6) 

för nu blir det Trollsafari, Sångspel för barn o annat godis. 
Från 11.00 kommer skogens magiska figurer att viska till alla barn om jättekonstiga hemligheter. 
Varje halvtimme kan en liten grupp försiktigt, försiktigt tassa in i den hemliga skogen – mer vågar 
jag ju knappt berätta! Lagom läskigt för barn! 
Kilafors Teaterförening grejar det här! 5-10 år lämplig ålder. 50:- barn och vuxna.  



Om du vill, kan du kan ringa o förboka på tel 070 334 21 79.  
Reino o Kristina fixar pannkaka, varm korv, fika mm och Astas kiosk är öppen och i fiskdammen 
kan vem som helst håva upp – tja förresten, det får du väl se då! 
 
Kl 13.00  Alice alldeles...  Ensam?  (6) 
Nu blir det en nyskriven barnopera om Alice, som blev alldeles, alldeles ensam hemma! För alla 
barn i alla åldrar på Loses vridläktare. Ungdomar från Bollnästrakten medverkar. Musik av Anders 
Skogh, text o regi av Märit Bergvall. Orkestern spelar och alla dansar o sjunger, till och med 
möblerna ju tillsammans med solisterna Matilda Wahlund o Johan Mörk i huvudrollerna.       
50:- barn o vuxna. 
 
Lasse Sarri, utställning sista dagen i Hå Ordenshus. (9)  
Konstnären är för de flesta kanske mest känd som skådespelare, regissör och TV-producent, men 
har också under många år varit etablerad i konstvärlden med utställningar på gallerier i bl a 
Stockholm och ett flertal gånger hos Lenninge Konstförening.  
I Hå Ordenshus har vi nu i nära samarbete med Lasse Sarri samlat ett 50-tal representativa verk från 
hans unga år till idag. De flesta målningarna hänger normalt i hem i Hälsingland, nu hitlånade av 
vänliga ägare. Här måste du bara passa på med ett besök! 
Fri entré. Kaffeservering. Arr Logen Hälsingskölden 
 
Per Lindberg – han som minns förrgårdagen åt oss!  (14) 
Åsvedens Bönhus torsdag – lördag 12.00 – 17.00 
De sensationella ”färgfotografierna”, som gjordes av Per Lindberg med hjälp av en Camera Obscura 
med färgläggning och som hittades i en kista häromåret, visas i år igen. Per Lindberg gjorde de här 
på sitt sätt redan på 1870-talet, halvt århundrade före färgfotot. Barnbarnsbarnet Kr�ka, ibland 
kallad Arne Andersson, och Lennart Sandström visar och berättar om motiven. Den Camera 
Obscura, som Per använde och som finns på plats demonstreras av Jan Bochenski! 
Servering. 
 
Maria i Nygårds, Hertsjö  (5) 
välkomnar dig till sin gårdsbutik, där du hittar småskaligt mathantverk, gott från skog o natur. Där 
kan du fika med hembakt och se gårdens alla djur. 
Fredag-söndag 13.00 – 16.00  Skyltat från Hertsjörakan. 
 
Krita i Kapellet  (21) 
Hårdrock i Hällbo Kapell? Jomän! Gruppen KRITA från Bollnäs-Arbrå har spelat ihop i 3 år, har 
låten Alice på You Tube.  I kväll svänger det till ordentligt bland kyrkbänkarna. Håll i er! 
19.00  50:- vuxna, 20:- ungdom. 
 
Lördag 28 juli 
Den sköna morgonsolen på Tjuvberget  (18) 
får du uppleva, som med egna smörgåsar o medhavt kaffe vandrar med till Herte- o Hertsjöbornas 
årliga träff vid tornet. Start från Bagars pinnmotag i Herte eller Nygår´s i Hertsjö kl 09.00. Regnar 
det stannar vi nog hemma.  
 
Ögonfröjd i Målarstugan. Anita välkomnar till Anders-Jans i Hällbo  (4) 
11.00-16.00 Anita Jäderberg ställer ut oljor, akvareller och oljor på glas. Skyltat. 
 
Komm te gammelv�la i Höstboerne,  (?) 
där gett�rpar´n Arne Sundberg mä sene vänner ha byggt opp en ovarsle  fin skogsby, dar 
bonn´såga klyver st�cken, mjölnar´n i gammelkvara fyll  på säckane mä vetmjöle o dar smén 
Magnus ha v�rte svart åv sot i ögene.  Hänne taler gammelv�la �m för däg om slite´ i jarbo´a, 



smeja, kôlark�ja o bostugga...  Gôtt kaffe mä d�pp, kôlbulla å ymse anna ätter fägata me 
hantverkara. Döra ä yppen på ”Hotell Continental”. Steg på! Åk hästskjuss´n! Komm hit du å o 
opplev allt de hänne från f�riti´n!! 
Höstbodarna – porten till Finnskogen 10.00-14.00  
Arrangör: Tjära Järn Gänget 
 
Vid Storflugens strand i den genuina gamla gårdsmiljön ”Dammens”,  (17) 
där Damm-Karin o Damm-Per levde sina dagar, dukar Inga o Pelle upp till getostkafé med  
gårdens egen produktion och med andra läckerheter. Lisen Alsing säljer sin barnbok 
”Fiskeäventyr”, som ju handlar om ett av bygdens stora original. ”Pelle me 2 o nån till” river kl 
12.00 av sin glada musik i logen för dina 50:-. Se mer på: www.flugdammen.se 
Här har du ett Hälsingland, när det är som allra härligast! 
Skyltat från Svealund i Flugbo och i slutet av Hertsjörakan 
10.00-16.00 
 
Per Lindberg – han som minns förrgårdagen åt oss!  (14) 
Åsvedens Bönhus torsdag – lördag 12.00 – 17.00 
De sensationella ”färgfotografierna”, som gjordes av Per Lindberg med hjälp av en Camera Obscura 
med färgläggning och som hittades i en kista häromåret, visas i år igen. Per Lindberg gjorde de här 
på sitt sätt redan på 1870-talet, halvt århundrade före färgfotot. Barnbarnsbarnet Kr�ka, ibland 
kallad Arne Andersson, och Lennart Sandström visar och berättar om motiven. Den Camera 
Obscura, som Per använde och som finns på plats demonstreras av Jan Bochenski! 
Servering. 
 
Sven-Olle - och så var det mammas plåtburkar,  (19) 
som alltid plötsligt försvann från skafferiet, när Sven-Olle var pojk. De blev till alla möjliga sorts 
små maskiner o prylar i hans händer: traktorer, flygplan, mjölkmaskiner, grävskopor... Ett teknisk 
geni var han verkligen, Sven-Olle Olsson i Bofara.  
Nu visas den största delen av hans modeller i Bofara utställningsloge, utställda en gång på Tekniska 
Museet i Stockholm. Här kan du också se hans fantastiska modellsågverk och kattmatnings-
automaten likaså, galet - genialt!  …. massor av andra intressanta och spännande grejer hittar du 
här! Lördag-söndag 11.00-15.00 Fri entré. Bofara utställningsloge. Hanebo Hembygdsförening 
 
2 jubilarer på gården, Vävstugan – 40-årsjubilar, Killevippen – 20-årsjubilar!  (20) 
11.00-15.00, båda. 
Vävstugan har ett 20-tal vävstolar i 2 våningar. Här trivs damerna och här dunkas det i vävbommar 
hela dagarna året runt. Idag visning, utställning och försäljning, ostkaka och saftsås, kaffe o kaka, 
lotterier. 
Förskolan Killevippen (intill vävstugan), föräldrakooperativ i 20 år, har öppet hus med loppis på 
leksaker och barnkläder – och alla ni mysiga ungar bjuds på glass! 
 
Maria i Nygårds, Hertsjö  (5) 
välkomnar dig till sin gårdsbutik, där du hittar småskaligt mathantverk, gott från skog o natur. Där 
kan du fika med hembakt och se gårdens alla djur. 
Fredag-söndag 13.00 – 16.00  Skyltat från Hertsjörakan. 
 
Njuta! Mellan 11.00-18.30 kan du i Stenvallens  (1) fina timmerstuga, Hällbo, njuta en utsökt  
Thai-måltid lagad av Leck, mästare på sin matkultur. Lunch eller middag? Välj själv! 95:-.  
Även matlåda, som du kan beställa hela veckan på tel 070 554 26 78 eller 80174 
 
ImseVimse Vävare o Hantverksnatta 
Passa på, när du går på opera på Loses i kväll, att titta in i lokalen, där Ingrid Söderberg under 



Hantverksnatta ställer ut sina vävda lyckosnurror, tumstocksvävar, ”trassliga örhängen och 
knäpp(t)a halsband” och andra spännande ting. Detta ingår i Hantverksnatta, ett nytt gott inslag i 
Bollnäs kulturliv! 
Loses 17.00-23.00 Kom gärna sent! 
 
La Bohéme – om kärlek, lycka och sorg  (6) 
Var någonstans i hela världen hittar du nåt så galet och skönt som opera i storskogen på en 
vridläktare med tak?  Jodå! Bara på ett ställe, Loses, Bollnäs Finnskog - var så säker! 
Opera Voxensemblen ger i år Puccinis La Bohéme, där fattige poeten Rodolfo sjunger till lika 
fattiga Mimi ”Så kall ni är om handen...” Vi får uppleva operalitteraturens vackraste kärlekshistoria 
i glädje och sorg, fest och fattigdom. Följ konstnärsgänget som husockupanter i ett sent 
"hippietal"...." 
Musiken från den nya orkestervagnen klingar oändligt vackert in i den hörsnäcka, där vi i publiken 
sitter skyddade från väder o vind. Regi Märit Bergvall 
Kl 19.00   200:- / ungdom 100:-   Servering.    
Förbokning tel 070 548 12 90. Även biljettköp på plats! 
Opera Vox och KiKa 
 
Söndag 29 juli 
Sven-Olle - och så var det mammas plåtburkar,  (19) 
som alltid plötsligt försvann från skafferiet, när Sven-Olle var pojk. De blev till alla möjliga sorts 
små maskiner o prylar i hans händer: traktorer, flygplan, mjölkmaskiner, grävskopor... Ett teknisk 
geni var han verkligen, Sven-Olle Olsson i Bofara.  
Nu visas den största delen av hans modeller i Bofara utställningsloge, utställda en gång på Tekniska 
Museet i Stockholm. Här kan du också se hans fantastiska modellsågverk och kattmatnings-
automaten likaså, galet - genialt!  …. massor av andra intressanta och spännande grejer hittar du 
här! Lördag-söndag 11.00-15.00 Fri entré. Bofara utställningsloge. Hanebo Hembygdsförening 
 
Vid Storflugens strand i den genuina gamla gårdsmiljön ”Dammens”,  (17) 
där Damm-Karin o Damm-Per levde sina dagar, dukar Inga o Pelle upp till getostkafé med  
gårdens egen produktion och med andra läckerheter. Lisen Alsing säljer sin barnbok 
”Fiskeäventyr”, som ju handlar om ett av bygdens stora original. ”Pelle me 2 o nån till” river kl 
12.00 av sin glada musik i logen för dina 50:- och kl 14.00 spelar Hugo Westling låtar i storstugan.. 
Se mer på: www.flugdammen.se 
Här har du ett Hälsingland, när det är som allra härligast! 
Skyltat från Svealund i Flugbo och i slutet av Hertsjörakan 
10.00-16.00 
 
Ögonfröjd i Målarstugan. Anita välkomnar till Anders-Jans i Hällbo  (4) 
11.00-16.00 Anita Jäderberg ställer ut oljor, akvareller och oljor på glas. Skyltat. 
 
11.00-14.00 Thai-lunch av bästa slag på Stenvallen,  (1) Hällbo. Läckert lagat av Leck! 95:-. 
 
Maria i Nygårds, Hertsjö  (5) 
välkomnar dig till sin gårdsbutik, där du hittar småskaligt mathantverk, gott från skog o natur. Där 
kan du fika med hembakt och se gårdens alla djur. 
Fredag-söndag 13.00 – 16.00  Skyltat från Hertsjörakan. 
 
La Bohéme – om kärlek, lycka och sorg  (6) 
Var någonstans i hela världen hittar du nåt så galet och skönt som opera i storskogen på en 
vridläktare med tak?  Jodå! Bara på ett ställe, Loses, Bollnäs Finnskog - var så säker! 
Opera Voxensemblen ger i år Puccinis La Bohéme, där fattige poeten Rodolfo sjunger till lika 



fattiga Mimi ”Så kall ni är om handen...” Vi får uppleva operalitteraturens vackraste kärlekshistoria 
i glädje och sorg, fest och fattigdom.  
Följ konstnärsgänget som husockupanter i ett sent "hippietal"...." 
Musiken från den nya orkestervagnen klingar oändligt vackert in i den hörsnäcka, där vi i publiken 
sitter skyddade från väder o vind. Regi Märit Bergvall  
15.00. Servering.  200:- / ungdom 100:- Förbokning tel 070 548 12 90 Även biljettköp på plats! 
 
Kl 19.30, Hällbo Kapell  (21) 
”… och sången doftar i natten” 
Luxensemblen, en enastående och återuppstånden kör, gästar vid vår avslutningskonsert!  
Den bildades 2002 av Bollnästjejen Lovisa Sydén. De fortsatte sjunga tillsammans i Gustav Vasa 
kyrka i Stockholm som fri ensemble. År 2004 vann Luxensemblen publikens pris i den 
internationella körtävlingen i Tour, Frankrike.   
Efter att en tid ha varit utspridda i landet har ensemblen nu återförenats för sammusicerande!  
100:- / ungd 50:-    arr. Styrelsen för Hällbo Kapell 


