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En rik vecka med 85 program-nedslag för alla!

Mer och aktuell information hittar du på www.bymella.se

Kartans siffror: 
se texten! 

Finnskogen - Utomherten - Hanebo
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Arr.: Utomhertens Bygdeförening



Grönqvist Cykel o Sport  (4)
Cyklar, sportartiklar m.m

Titta in på en kopp kaffe/Olle o Maggi

Annefors Golfklubb  (24)
Slå ett slag för Annefors Golfklubb

18-hålsbana - även Pay&Play, Driving Range
Café med lättare förtäring

Gårdsloppisar
Håll utkik efter skyltar i Utomhertenbygden

Siffra inom parentes anger 
position på framsidans karta.

Fredag 18 juli 
Kl 10.00 Den försvunna sågverksbyn: (7) Maths 
Östberg, Finnskogsmuséet, berättar om det Pank-
fors, som så många hört talas om. Här föddes Tilan 
1903. Hennes berättelse nedtecknades av Torbjörn 
Alsing och finns på plats. Skyltat från Rimsbo. Ta 
med en termos. Kanske småhungrig: fortsätt då en 
biltur till tämligen närbelägna:

13.00 Rökstugan, Locksjön, (8) det unika finska 
pörtet, som kunde varit svedjefinnens boning några 
hundra år sedan. Stefan Olander naturguidar i 
området, som är kyrkans reservat. Hélène Westelius 
serverar Wookmat för 100:-. Skyltat från Rimsbo. 

Öppet hela veckan:

Krossentreprenad
i Kilafors AB
tel 0278-65 23 00

Tel 0278-65 71 04
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Tel 0278-800 59
Håkan 070-351 15 12, 

Torbjörn 070-341 99 82

Vi säljer grus 
(berg, naturgrus 
och pinnmo, 
även sorterad) 
– avlopps- och 
infi ltrationsarbe-
ten – sandning 
med traktor och 
lastbil – gräs-
klippning m.m. 
Ni kan ringa 
vad det än 
gäller, vi bru-
kar ordna det 
mesta.

Tel 070-341 99 82
Handelsbanken
Kilafors Tel 0278-65 10 80

Tel 0278-357 08
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Gör som 

Hällbo IF 
Anlita Hällbo 
Busstrafi k
Välkomna att kontakta oss vid:

• Beställningstrafi k - när ni eller ert företag behöver anlita bussar för ett specifi kt ändamål.

• Researrangemang - dörr till dörr-arrangemang. Vi anordnar teaterresor, golfresor, shop-
pingresor m.m.

• Företagsarrangemang - dörr till dörr-arrangemang, vi skräddarsyr konferensresor, kick-of-
fer, incentiveresor m.m.

Välkomna att kontakta oss vid:

Tel:                       0278-190 05
Fax:                      0278-190 04
Email:                  hallbobusstrafi k@telia.com

Nybyggnad, ombyggnad, reparationer

Tel Torbjörn 070-608 08 72 • Nisse 070-608 08 73

Tel 0278-803 80

Tel 0278-241 10

Tel 0278-800 50

Tel 0278-190 05

Perssons Schakt
i Hå AB

Jan-Åke Persson, 070-334 11 29

Stort tack!
Till vårA SponSorEr 
som stöttat Bymella och

Utomhertenbygden.

Tel 0278-61 13 12

Huvudarr: Utomhertens Bygdeförening
info BymEllA: 0278 82055, 070 550 30 66
www.bymella.se

ABonnErA på UTomhErTEnBlAdET!
Vill Du ha fortlöpande information från Utomherten?
Betala 100:-/bankgiro: 5680-3539 och Du får 
Utomhertenbladets resterande nummer i år 
och alla nummer år 2015. 

foTo: G Edlund, C Eklund, B Dahrén, P Larshans, 
 M Bergvall, V Skytt
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0278-134 40



Kl 11-16 Oppigårdsladan hos Sara i Östansjö 
(22) Loppis, charmiga ting och kaffe med läckert 
hembakat i den trivsamma snedladan. Finns knap-
past en liknande. Skyltat.

Kl 13-16 Nygår´s gårdsbutik i Hertsjö (5) små-
skaligt mathantverk, allsköns gott från skog o natur 
och gott fika. Skyltat från Hertsjörakan.

Kl. 18.00, Loses: Visfestivalen (6) För fjärde året! 
Trubadurer från YTF (Yrkestrubadurernas förening) 
m.m. 2 sköna sommarkvällar med en rad av våra 
främsta vissångare, i kväll med start i storkåtan. 
Gäster: Pierre Ström, Emilia Aspenfelt från Systrarna, 
Eva Norée (Möller) med poeten Sam Carlqvist, Angel 
Ramirez Gil från Cuba, Ola Aurell, Hjalmar Leissner 
med LED. YTF-hyllning till Olle Svensson. 
Här serveras kolbullar och annat gott, kaffe m.m. 
och kiosken är öppen. Entré: 250:-/kväll, 
350:- festivalbiljett för 2 kvällar.

Kl 11-15 Vid Hällbo cykelaffär: Bakluckeloppis 
(4) där du hittar de möjliga o omöjliga prylarna från 
runtom-vindsstädningar o källare – o nya grejer, 
såklart. Fiskhandlar´n o Garnvagnen oxå plus Lecks 
Thai-mat. Boka loppisplats på tel 073 022 77 30 

Kl 13.00 Åsvedens Bönhus (14) Boken ”Historien 
om Åsveden” har nu kommit! Den presenteras och 
säljs för 350:-. Inga Malm, Lars B Andersson och 
Inge Cedergren berättar om tillkomst och innehåll. 
Ann-Sofie (Lindström) och Svenne Gustavsson 
spelar. 
C:a 14.30 Byavandring i Åsveden i anslutning till 
boken, start vid bönhuset. Vid regn blir vandringen 
i stället söndag 27 juli kl 15.00. Lars B Andersson 
m.fl. berättar. 

Kl 13-16 Maria i Nygår´s gårdsbutik, Hertsjö (5) 
har småskaligt mathantverk, gott från skog o natur. 
Kaffe och doppa. Skyltat från Hertsjörakan.

Kl. 17.00, Loses: Visfestivalen (6) idag med bl.a. 
Bertil Olsson, Krister Ulvenhof, Kari Sjöstrand, Kurt 
Öberg med skådespelaren Claes Ljungmark från 
Stockholms Stadsteater, Brittakåren, Fred Lane, Erik 
Petersen, Pelle med två. Se text fredag! Entré: 250:-

Söndag 20 juli

Anneforsdagarna söndag och måndag (24)
•	Kl	11.00	Annefors	Kapell:	Gudstjänst	med	Birger		
 Sjungargård och medryckande Bollnäs Gospelkör,  
 dir. Kristina Norevi. Ta med dig sångglädjen!
•	Golfkafetérian	serverar	hela	dagen	pyttipanna,		
 hamburgare, smörgåsar, fika, glass m.m. 
 10.00-18.00
•	”Gratis-Pröva-på”	på	golfbanan:	Har	du	kanhända		
 aldrig hållit i en golfklubba? Då är det just här du  
 kan testa din eminenta begåvning! 
 Chip- och putting-tävling för nyfikna! 
 Mer info vid serveringen.
•	12-16	(även	måndag):	Öppet	hus	i	bruksmagasi-	
 net, i gamla lärar-klockarbostaden, och snickeriet,  
 repslagning, hästskjuts, loppis m.m. 
•	I	skolans	utställning	av	klassfoton	kan	du	spana		
 in dina klasskamrater, som förresten kanske också  
 finns där intill dig.
•	Kl	20.00	Vid	dammen:	Milan	tänds	och	vis	-	
 sångaren Bertil Olsson, Skinnskatteberg, sjunger  
 Dan Andersson och annat för själen. För kroppen:  
 Kolbullar, kaffe. Regnar det flyttar vi visprogram- 
 met till  kapellet.He
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En trivsam kväll i Storkåtan

Lördag 19 juli
Kl 09.00 Morgonvandring (18) (från Nygår´s, 
Hertsjö och Bagars grustag, Herte) Vi möts på 
Tjuvbergets topp och fikar i ljuv morgonsol med det 
vi har med oss. Inställes vid regn.

Kl 10 och 12, Grannäs (2) Finnskogen 400 år. Kjell 
Söderlund berättar om livet då. Hur finnarna bodde, 
åt, odlade och om deras tomtar och troll för 400 år 
sedan. Knagglig stig 200 m. Skylt ”Grannäs 8” utef-
ter vägen Annefors - Gruvberget. Skyltat i Grannäs.
100:- inkl. skrift.

Kl 11-16 Oppigårdsladan, Östansjö (22) I triv-
samma snedladan: Loppis, charmiga ting och kaffe 
med läckert hembakat. Skyltat.

Kl 11.00 Gustavsfors: Byavandring (10) Hör om 
Flugsågen och Olle Svenssons släkt, om Los-Lars, 
Röbro-Hans och andra med Lars B Andersson, 
samling vid Olles stuga. Inställes vid regn.



pirater! (Men kolla in skatten du också!)
Teatern Chapeau Claque, regi Jolin. Entré: 100:- 
vuxna  50:-/ungdom. Barn under skolålder fritt.

Måndag 21 juli

Andra Anneforsdagen (24)
•	 Golfkafetérian	serverar	pyttipanna,	hamburgare,		
 smörgåsar, fika, glass m.m. 10.00-18.00
•	 Hör	du	till	dom,	som	aldrig	hållit	i	en	golfklubba?	
 Ta tillfället i akt! Pröva-på-golf, chip- och 
 putting-tävling. Allt gratis.
•	 Utställning	för	alla	återvändare!	Klassfoton	m.m.	
 från åratal bakåt vid kafeterian.
•	 kl	10.00:	Naturvandring	med	Stefan	Olander	från	
 vackert belägna Öjungsbo fäbodar (25) c:a 4 km 
 via Diamantbacken till Annefors. Föranmälan 
 senast söndag kl 18.00 tel 0278 34110 / 100:-. 
 Skjuts ordnas från Annefors till Öjungsbo. 
 Start vid kafeterian.
•	 Har	Gammelfarmor	berättat	om	sina	tidigaste	
 skolår i den lilla skolan i skogarna – där du inte 
 varit? Gör egen biltur till platsen för någon av 
 de små byskolorna, som kanske var i bruk några 
 år. Skolhusen finns kvar i Långbo, Vittsjön, Änga-
 Lillbo, Rimsbo, Sjösveden, Gruvberget, Raman. 
 Karta med alla skolorna och bilvägar finns att 
 köpa i Golfkafeterian, 5:-.
•	 Kl	14.00:	På	1700-talet	tågade	adeln	och	
 storfinansen in i Annefors och byggde järnbruk 
 på fäbodvallen. Kjell Söderlund berättar och 
 guidar vid järnbruket. 
 Start 14.00 vid golfkafeterian. 100:- inkl. text.
•	 12-16:	Gå	runt	i	byn:	Öppet-hus	i	bruksmagasi-
 net, i gamla lärare-prästbostaden, i snickeriet  
 med repslagning, åk en tur med hästskjuts, 
 fynda på loppis.....
•	 Kl	19.00	Annefors	kapell:	Bollnäsbygdens	spel-
 manslag, som gästar i kväll blev Nordiska Mäs-
 tare häromåret.  Har spelat inbjudna till festiva-
 ler i Tyskland, Danmark och Finland. Ur deras 
 stora repertoar får vi bl.a. höra låtar från Finn-
 skogen! Entré 100:-/50:-
•	 Därefter	på	lövad	dansbana:	Som	i	gamla	
 tider – en hambo, vals och polska eller schottis 
 till spelmansmusik! Det var nog länge sen du! 
 Kaffe, läsk. Kvällen får en skön avrundning med 
 kohorn och kulning vid 23.00-tiden. Fri entré.

Kl 11-18 Jönses Loge, (20) Herte: Du minns allde-
les säkert månskenskvällarna på Jönses - Finnsko-
gens Nalen! Återupplev din ungdoms danskvällar, 
när nu Jönses håller öppet hus. Minnesutställning 
på puben, fika i Cafe Ladgård och stort Loppis uppe 
på danslogen.

Kl 11-16 Saras Oppigårdslada, Östansjö: (22) 
Snedladan, loppis, charmiga ting och kaffe med 
Saras hembakade. Skyltat.

Kl 13-16 Nygår´s gårdsbutik i Hertsjö (5) med 
småskaligt mathantverk, gott från skog och natur, 
kaffe. Skyltat från Hertsjörakan.

Kl 18.00 Hå Ordenshus: (9) Skattkammarön - ett 
familjeäventyr.  Följ med till havs! Jamie hittar 
en skattkarta och ger sig ut tillsammans med en 
framfusig godsägarinna och nån till på ett äventyr 
dom nog aldrig glömmer! Med på båten finns Long 
John Silver, en mystisk karl med en jättespännande 
hemlighet. Pass opp! Här finns flera hämndsugna 

Trängseln är stor på Jönses loge

Annefors Lärar- klockarbostad 1800-tal



Kl 11.00 – 16.00 Filtmakeriet och Per Alnaeus 
konstsmide (13) har öppet hus i Hallen, Kilafors. 
En mästersmed visar och berättar kl.11.00 i sin 
smedja och i Ullspinneriet berättar Jessica och 
Veronica kl 12.00 om hur en av 50-talets stora 
arbetsplatser med sina spännande maskiner nu har 
fått nytt liv. 

Kl 11-16 Oppigårdsladans kafé, Östansjö, (22) 
3 km från Hå: Loppis, charmiga ting och kaffe med 
Saras läckra hembakat. Skyltat.

Kl 11-18 Jönses Loge, (20) Herte: Här har du kan-
ske dansat till Bröderna Lindqvists musik? Affischer, 
foton och många minnen, Kafé Ladugård och loppis.

Kl 12-17, Storsve´s, (11) Knektåsen, Västansjö:  
Musik med “Vi Tre”, Ove Strömberg, fiol, durspel 
och gitarr, Bertil Åberg, dragspel och Erik Löfstrand, 
bas. Spana in  hästbutiken, broderimaskinen, Ediths 
målningar och detta till gott fika! Skyltat.

Kl 13-16 Nygår´s-Marias (5) gårdsbutik i Hertsjö 
med småskaligt mathantverk, gott från skog och 
natur, fika. Skyltat från Hertsjörakan.

Kl 19.00 Åsvedens Bönhus (14) Sommarsång om 
sommarkväll i det nätta, välbevarade lilla bönhuset 
på kullen. Ovanåkerstrion, Lilian, Sigge och Micke 
spelar, sjunger...    Entré och fika 60:-

Bollnäsbygdens Spelmanslag

Kl 10-14, Gustavsfors: (10) I vår författare Olle 
Svenssons skrivarkoja bjuds du en stilla stund för 
själen. Bodil läser och berättar om sin morbror. 
Du vet väl, att det sedan ett par år finns ett Olle 
Svensson-sällskap....

Kl 11-18 Jönses Loge, (20) Herte: Här har vi dan-
sat sommarkvällar - en nostalgisk tillbakablick med 
affischer och foton. Många kära minnen dyker opp. 
Kafé Ladugård är öppet och på logen loppis.

Kl 11-16 Saras kafé i Oppigårdsladan, 
Östansjö: (22) Loppis, charmiga ting och kaffe 
med hembakat. Skyltat.

Kl 13-16 Nygår´s (5) gårdsbutik i Hertsjö små-
skaligt mathantverk och fynd från det goda, som 
skog och natur ger. Kaffeservering. Skyltat från 
Hertsjörakan.

Kl 18.00 Hå Ordenshus (9) Skattkammarön, ett 
riktigt familjeäventyr.  Följ med till havs! Med på 
båten finns en mystisk karl med en jättespännande 
hemlighet. Hämndsugna pirater! Skatt! Se text 
söndag!
Teater Chapeau Claque, regi Jolin. Entré: 100:- 
vuxna  50:-/ungdom. Barn under skolålder fritt.

Tisdag 22 juli
Kl 10-14, Gustavsfors: (10) Möt lugnet och lyss till 
Bodil i Olle Svenssons lilla fina skrivarkoja – se text 
måndag.

Kl 11.00, 12.00, 13.00 Gamla Ullspinneriet (12) 
i Västansjö. Örjan Lindblom, en som verkligen kan 
allt om det här, berättar om ett av världens äldsta 
ullspinnerier, som fortfarande ser ut som om arbets-
dagen just skulle börja! Ligger så fint vid Gällsåns 
vatten. Skyltat.

Per i smedjan



musteriet, provsmakning av naturens gyllene safter. 
Försäljning – och så kan du passa på att fika i det 
tillfälliga cafét. Skyltat.

Kl 11-18 Jönses Loge, (20) Herte: Här har 
tusentals par dansat genom åren. Besök Jönses 
minnesutställning, café och Loppis.

Kl 13-16 Hertsjö, Nygår´s (5) gårdsbutik inne i 
stora logen, Hertsjö. Fynda bland småskaligt mat-
hantverk och gott av det skog och natur ger. Kaffe 
med dopp. Skyltat från Hertsjörakan.

Kl 18.00 Hej motionär! (4) Gör en runda på 
halvannan mil med din cykel runt Herten. Det blir 
tipsfrågor efter vägen o lotteri, om du vill. Starten 
vid Hällbo Cykel o Sport – åsså som förr läckra glö-
hõpper, som Ricknäsfamiljen serverar vid Holma-
bron! Du har gott om tid!

Torsdag 24 juli
Kl 10-14, Gustavsfors: (10) Bodil inbjuder till Olle 
Svenssons skrivarkoja, stilla vilande bland bland 
susande stortallar – se text måndag.

Kl 11-15 Hå Saftfabrik: (3) Ett musteri med anor 
från förra seklets början. Visning, smaka, köp 
med och ta gärna en kopp kaffe me dopp. Se text 
onsdag. Skyltat.

Kl 11-16 Saras Oppigårdslada, Östansjö, (22) 
3 km från Hå: Charmiga ting, loppis och kaffe 
med hembakat. Bara snedladan är värd ett besök. 
Skyltat.

Kl 11-18 Jönses Loge (20) Herte: Här dansades 
o flörtades – här blev många förälskade! Spana in 
affischer, foton och låt logen förnya dina minnen. 
Kafé och loppis. Se text tisdag.

Kl 13-16 Nygår´s Maria (5) har öppet i sin gårds-
butik i Hertsjö. Här hittar du småskaligt mathantverk 
och gott från natur och skog, fika. Skyltat från 
Hertsjörakan.

Fredag 25 juli
Från 10.00-13-tiden, Trolltyg (6) på Loses: 
•	Den	förtrollade	skogen:	I	grupper	allt	eftersom	
 – en lagom läskig vandring i trollens egen skog 
 för 5-10-åringar (o mammor/pappor såklart, om 
 dom törs). ”Teaterbarnen”från Kilafors 
 måste vi bara kolla! 50:-

Onsdag 23 juli

Kl 10-14, Gustavsfors: (10) Ett stilla lugn – väl 
mött i Olle Svenssons skrivarkoja – se text måndag.

Kl.11-16, Sjulsbovallen, (15) där bojäntorna kär-
nade smör, ystade ost, vallade boskap om sommarn, 
där hittar du idag gammeltidens hantverkare - 
o så finns här kaffe med dopp, korv och du kan få en 
goan surströmming också för den delen. Förresten, 
ta med din fela eller dragspel eller mungiga eller 
vad du har, för här ska bli en trevlig dag!

Kl 11-16 Oppigårdsladans kafé, Östansjö: (22) 
Loppis, charmiga ting och kaffe med hembakat i 
Saras trivsamma lilla snedlada. Skyltat.

Kl 11-15 Hå Saftfabrik (3) ett av Sveriges 
nordligaste äppelmusterier. Om hösten bilar många 
hit med sitt överskott av höst och vinterfrukt för 
förädling. Titta in till Olas och Annikas visning av 

2 bojäntor i Sjulsbo

Olles Stuga inbäddad i grönska



•	Alla	barn	kan	också	meta	i	fiskdammen,	det	finns	
 grillat, pannkaka m.m. och kiosken är öppen.
•	Kl	12.00	på	vridläktar´n:	”Hoffman	på	nya	även-
 tyr”  -  ett sagospel för barn. Musik o sånger har
 munsjör Offenbach gjort, Märit har gjort storyn på
 nytt sätt! Det är om den där klurimuriske Hoff-
 man, som naturligtvis hamnar i världens äventyr  
 med den konstgjorda dockan Olympia, som hålls  
 fången hos Professor Spalanzani

Kl 11-15 Hå Saftfabrik (3) Här förädlas dina äpp-
len till den godaste must.  Visning, försäljning och 
fika. Skyltat. Se text onsdag.

Kl 11-16 Saras Oppigårdslada (22) snedlada, 
mysig – Östansjö 3 km från Hå: Loppis, charmiga 
ting och kaffe med hembakat. Skyltat.

Kl 11-18 Jönses Loge (20) Herte: Hit kom dan-
sarna från vida omkring – logdans, omskriven och 
känd i hela Norrland, affischer, foton och många 
minnen, kafé och loppis.
Kanske du dansar på fotografierna från Jönses 
storhetstid? Kom och kolla. Fika i Cafe Ladgård och 
fynda på Loppis.

Kl 13-16 Nygår´s (5) gårdsbutik i Hertsjö med små-
skaligt mathantverk och mycket av gott från skog o 
natur, gott fika har du här. Skyltat från Hertsjörakan.

Kl 19.00 Loses vridläktare (6) 
Jaques Offenbachs opera Hoffmans Äventyr – 
i MC-miljö och med Yohio-brud... I år med  de 
fenomenala unga sångbegåvningarna från hela 
Sverige, som nu studerar 
på avancerade operalinjen 
i Härnösand. 
Regi Märit Bergvall. 
Kör från estetiska 
programmet, Bollnäs. 
Du sitter skyddad i vridläk-
tarens klingande ljudlåda.
200:-/100:- 
Förbokning tel 070 548 12 90. 
Även förköp:
www.bymella.se/opera 

Lördag 26 juli 
Kl 10-16, Dammens i Flugdammen (17) Titta in i 
Damm-Karins o Damm-Pers genuina lilla hälsinge-
gård, som så grant ligger där vid Flugens vatten. 
Karins skaparglädje visar sig nu här i både tavlor 
och dikter. Vid 12-tiden läser Bodil sin mamma 
Karins dikter och berättar, och du får se ett urval 
av Karins tavlor – och så förstås njuta av de goda 
getostmackorna och av gränslöst skön miljö!
www.flugdammen.se

Kl 10-14, Höstbodarna (23) ett levandes museum 
för oss i alla åldrar! En riktig bondsåg, en 200 år 
gammal vattenkvarn, finnbastu och kolarkoja.. Hant-
verksgata, kaffe/saft med hembakt i kaffestuga´. 
Det gräddas kolbullar och smeden smider i sin 
”smia” - o barna får meta i Höstbo´ån!  Höstbo-
darna, det är ju vårt minne från 1800-talet!

Kl 11-15 Hå Saftfabrik (3) Ett av Sveriges nord-
ligaste musterier. Visning, försäljning och fika. Se 
text onsdag. Skyltat.

Kl 11-15 håller Vävstugan i Hå (20) öppet hus i 
2 våningar – en av de större i Hälsingland och över 
40 år sedan starten. Försäljning av allehanda vävda 
ting - sprungna ur kvinnohänder. 
Servering av ostkaka. Lotterier och visning.
Killevippen därintill har öppet samma tid som väv-
stugan, och där blir det barnloppis och ponnyridning 
och så bjuds alla barn på glass.

Kl 11-16 Oppigårdsladans kafé, (22) Östansjö, 
bara 3 km från Hå: Loppis, charmiga ting och kaffe 
med hembakat av Sara. Skyltat.

Konstgjorda dockan Olympia (en 
hubot?) sjunger koloratur
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Kl 11-15, Bofara utställningsloge (19) har samlat 
de klurigaste uppfinningarna o konstruktionerna 
från 40-talet av grabben Sven-Olle – o här hittar 
du mängder av annat, som män och kvinnor här i 
bondgårdarna skapat, här sparat för dig och mig!

Kl 11-16 Oppigårdsladan, (22) Östansjö: Loppis, 
charmiga ting och kaffe med hembakat. Skyltat.

Kl 13-16 Nygår´s gårdsbutik (5) i Hertsjö med 
naturens goda och småskaligt mathantverk. Kaffe 
med dopp. Skyltat från Hertsjörakan.

Kl 15.00 Byavandring (14) i Åsveden, (endast om 
vandringen 18 juli ”regnade bort”) och start vid 
bönhuset: Med minnestrådar till  nyutgivna boken 
”Åsvedens historia”, som också säljs. Vid regn i 
Åsvedens Bönhus. Lars B Andersson m.fl.

Kl 18.00 Hällbo Kapell (21) Trio i Folkton med bl a 
Helena Norin-Odelberg, en gång en i Bollnäsgrup-
pen Ovarsle, spelar polskor, klezmer-låtar, franska 
valser m.m. De sjunger folkliga koraler, visor av Olle 
Adolphson, Olle Svensson, Taube och annat ur vårt 
rika visförråd.
Bygdeföreningens ordförande Inga Malm avslutar 
årets kulturvecka ”Bymella”. 
Entré: 100:- / 50:-

Kl 11-16 Stenvallen, Hällbo: (1) Lecks läckra 
lunch (eller middag) med Thai-mat serveras.

Kl 11-18 Jönses Loge, Herte: (20) Sista chansen 
att se minnesutställningen på Jönses. Ta en fika och 
gå på Loppis.

Kl 13-16 Maria i Nygår´s (5) gårdsbutik i Hertsjö 
säljer småskaligt mathantverk, nyttigt och gott från 
det naturen kan ge. Kaffe me dopp. Skyltat från 
Hertsjörakan.

Kl 11-15, Bofara utställningsloge (19) har samlat 
de klurigaste uppfinningarna o konstruktionerna 
från 40-talet av grabben Sven-Olle – o här hittar 
du mängder av annat, som män och kvinnor här i 
bondgårdarna skapat, här sparat för dig och mig!

Kl 19.00 Loses vridläktare (6) Jaques Offenbachs 
opera Hoffmans Äventyr med unga sångbegåv-
ningar från avancerade operalinjen i Härnösand. Se 
text fredag. Regi Märit Bergvall.  Kör från estetiska 
programmet, Bollnäs. 200:-/100:- 
Förbokning tel 070 548 12 90. 
Förköp www.bymella.se/opera

Söndag 27 juli
Kl 12.00 Locksjön, (8) Rimsbo: Friluftsgudstjänst 
med Maria Idänge och musik av Elisabeth Persson 
vid den finska rökstugan. Kyrkkaffe. 
Skyltat från Rimsbo.

Kl 10-16, Dammens i Flugdammen (17) Titta in i 
Damm-Karins o Damm-Pers genuina lilla hälsinge-
gård, som så grant ligger där vid Flugens vatten. 
Karins skaparglädje visar sig nu här i både tavlor 
och dikter. Vid 12-tiden läser Bodil sin mamma 
Karins dikter och berättar, och du får se ett urval 
av Karins tavlor – och så förstås njuta av de goda 
getostmackorna och av skön miljö! Klockan 14 kom-
mer Hugo Westling med sin fiol.
www.flugdammen.se

Kl 11-15 Stenvallen (1) Hällbo: Lecks läckra lunch 
med Thai-mat serveras.

Du hittar mer information om Bymella-veckans program på vår hemsida: www.bymella.se

Olle berättar om Sven-Olles tekniska under

Välkommen!


