
 

 

Arbrå Hemslöjdsförening 
Program 2016 

Årets tema är  
schablonmåleri och Jonas Wallström 

 

 
 

Från 12 juni till 13 augusti finns vi på  
världsarvsgården Gästgivars.  

Vi har öppet tisdag – lördag 11.00 – 17.00. 

Övrig tid har vår vävstuga och butik i Vallsta  
öppet tisdag – fredag 10.00 – 17.00. 

VÄLKOMNA! 
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Tisdagar 
17.00-20.00  
till maj månad ut. 

Öppet hus på vävstugan! Väv, slöjda, och träffas. Udda tisdagar är 
det samtidigt knyppling och broderi, jämna tisdagar snickrar vi. Men kom, 
slöjda på vilket sätt som helst. Och berätta hur ni vill att dessa träffas ska 
utvecklas. 

Lördag 14 maj,  
10.00-16.00 

SLÖJDRUNDA på pingstafton, öppet hus hos flera av våra slöj-
dare och på vävstugan. Hälsa på i slöjdarnas hemmiljö. På några ställen 
kan man prova på att slöjda också! Se separat program med karta, adresser 
m.m. 

Lör.-sön 28-29 
maj,  
11.00-15.00 

Hälsingegårdarnas helg Vi har öppet för visning och andra aktiviteter. 
28 maj är det också Vallsta marknad. Se särskilt program för 
Hälsingegårdarnas helg: www.halsingland.se  
 

 

GÄSTGIVARS sommaren 2016, 12 juni till 13 augusti  
håller öppet tisdag till lördag, 11.00-17.00.  

Schemalagda visningar sker de dagar vi har öppet kl. 11.30 och 14.00 genom Bollnäs kommuns 
besökscentrum, kostnad 100 kr per person från 15 år.  

Andra tider kan visning beställas mot en extrakostnad. Boka visning på tel. 0278-256 40 eller 
070-532 60 85 eller med e-post: besokscentrum@bollnas.se. Eller titta in på besökscentrum 

som finns på Träslottet i Arbrå, öppet 12 juni till 13 augusti, alla dagar 11.00-17.00, och få 
information om världsarvet ”Decorated farmhouses of Hälsingland” och andra besöksvärda 

hälsingegårdar, det finns många! Där kan också visningar bokas. 
  

SOMMARKURSER på Gästgivars 
Obligatorisk föranmälan till samtliga kurser, begränsat antal platser!  

Bindande anmälan görs genom att ringa butiken, 0278-455 57 el. 0278-450 10. 
Endagskurser kostar 300 kr för medlemmar i SHR-ansluten förening och 400 kr för övriga. 
Tvådagarskurserna kostar 500 resp. 600 kr om inte annat anges. Viss materialkostnad kan 

tillkomma på en del av kurserna. Ta med medlemskort! 

Söndag 12 juni 
13.00.  

Invigning av vår SOMMARUTSTÄLLNING på Gästgivars: Måla 
med schabloner – som Jonas Wallström! 

Söndag 12 juni 
17.00. 

Arvet efter Jonas. Melanie Platzgummer berättar om Jonas Wallström.  
2 juli öppnas en utställning om flera kända hälsingemålare och några okända 
på Museet i Bollnäs. 

Fredag 25-
mån. 27 juni 

Under MIDSOMMARHELGEN stänger vi och tar ledigt.  
Men vi ses väl på Arbrå fornhem och firar midsommarafton? 
 

 JULI MÅNAD, varje vecka: 
Tisdagar  
13.00-16.00. 

SLÖJDKUL FÖR BARN! Obligatorisk föranmälan! (0278-455 57 eller 
0278-450 10) Från 8 år. Max. 16 deltagare. 70 kr/barn inkl. material, saft och 
bulle. Ledare: Kristina Sundkvist. 

Onsdagar  
11.00-15.00, 
kaffe  
11.00-16.00. 

SLÖJDARE I ARBETE och KAFFESERVERING med hembakat, på 
Gästgivars gårdstun eller inomhus om vädret säger ifrån. Kom och träffa våra 
duktiga slöjdare, de berättar och inspirerar, och ett och annat kan man få 
prova på. Eller ännu bättre, kom och slöjda själv! Schablonmålning är årets 
tema, något om målning blir det varje onsdag.  

Lördagar 
11.00-16.00. 

KAFFESERVERING med hembakat.  

  

http://www.halsingland.se/
mailto:besokscentrum@bollnas.se
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Torsd.-fre 30 
juni-1 juli 
11.00-16.00. 

Sommarkurs: Bus, krus och grannlåt. Fritt broderi på ylle. Ta med 
det du kan hitta hemma av kläde, broderigarner, band, pärlor, knappar och 
paljetter! Visst material finns att köpa på plats. Ta även med sax och nålar till 
två inspirerande och härliga slöjdardagar! Kursledare: Gun Gråbergs, Mora. 

Torsd.-fre 7-8 
juli 
11.00-16.00 

Sommarkurs: Brickvävning. Att väva band med brickor har gamla anor. 
Man snurrar på brickor och vips, det blir starka och vackra band! Kursledare: 
Ulla Kilström. 

Torsd. 14 juli  
11.00-16.00.  

Sommarkurs: Pilflätning. Prova på att böja och fläta blomstöd och andra 
enklare ting. Ta med färskt eller blötlagd sly att arbeta med eller köp på plats. 
Kursledare: Birgitta Olsson. 

Fre. 15 juli 
11.00-16.00. 

Sommarkurs: Luffarslöjd. Man kan göra mycket fint med en tång och lite 
ståltråd! Ta med verktyg om du har, annars finns det att låna. Kursledare: 
Anna Sundman Marknäs. 

Torsd. -fre. 21-
22 juli 
11.00-16.00. 

Sommarkurs: Köksredskap, blompinnar, knoppar. Vi ”småsnickrar”! 
Du får gärna vara nybörjare. Kursledare: Nisse Dahrén. 

Torsd.-fre. 28- 
29 juli  
11.00-16.00. 

Sommarkurs: Bus, krus och grannlåt. Fritt broderi på ylle. Repris av 
30 juni – 1 juli. Kursledare: Gun Gråbergs, Mora. 

30 juli - 7 aug. LINVECKAN är ett samarrangemang med Bollnäs-Voxnadalens 
hemslöjdsförening. Se även särskilt linveckoprogram, där det finns fler 
aktiviteter. 

Lördag 30 juli 
11.00 – 16.00. 

Linrundan. Vi bedömer era linnevaror. Våra lokala experter berättar 
om vad ni hittat i linneskåpet. Samarbete med Bollnäs-Voxnadalens hsf. 

Onsdag 3 aug. 
11.00-15.00. 

Stor slöjdardag och ROCKSTUGA! Gästgivars gårdstun fylls med 
slöjdare i full aktivitet. Kom och titta och imponeras, sista chansen för i 
år! Eller kom och delta, det går också utmärkt! Kaffe serveras.  

Onsdag 3 aug. 
18.00, OBS på 
Hofvet. 

Kvällsprogram i linveckan på Hofvet i Vallsta. Se linvecko-
programmet. Så pratar vi linminnen till kaffet. Inkl. kaffe med fikmos 50 kr.  

Torsd.-fre. 4-5 
aug.  
11.00-16.00. 

Linveckokurs: Knyppla ovanåkersspets! Viss grundkunskap i 
knyppling behövs. Ta med knyppeldyna m.m., eller låna på plats.  
Kursledare: Kerstin Olsson Palmqvist. 

Lördag 6 aug. Utflykt till Tutabo i Grängsbo. En Hälsingegård med en fantastisk textil-
skatt! Se linveckoprogrammet. I samarbete med Bollnäs-Voxnadalens hsf.  

Söndag 7 aug. 
13.00. 

Gårdsgudstjänst på Gästgivars, linveckans avslutning. Vi bjuder 
deltagarna på kyrkkaffe. I samarbete med Arbrå-Undersviks församling. 

Lörd. 13 aug. Sista dagen på Gästgivars, sedan öppnar vi på vävstugan igen 18 augusti. 

 
 

Tisdag 18 aug.  
 

Vävstugan öppnar för hösten 
Lördag 3 sept. Hemslöjdens dag på Mobackes i Bollnäs. Våra slöjdare visar sitt 

kunnande i en annan miljö. Försäljning. I samarbete med Bollnäs-
Voxnadalens hemslöjdsförening. 

Lör-sön. 10-11 
sept? 

Schablonmåla som Jonas Wallström. Eller på annat sätt. SHR-kurs 
med Helena Bratt. Anmäl intresse så planerar vi och bestämmer tider!  

Lör-sön. 26-27 
nov.  

Julmarknad och Kvar-Eriks är öppet. 

Lör. 10 dec. Julmarknad och Vallsta marknad. 
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Här finns vi: 

 
Foto Lasse Feldtblad 

 
   Foto Erik Nordin 

Hemslöjden i Vallsta 

Träffpunkten mitt i Vallsta samhälle, 
vid riksväg 83 

 Välsorterad hemslöjdsbutik,  

 Vävstuga, väv i någon av 25-talet 
vävstolar, med sakkunnig hjälp! 

Östernäsvägen 1, 820 11 Vallsta 
Tel. 0278-455 57  

Öppet: tisdag – fredag 10-17,  
stängt 11 juni till 15 augusti. 

Bankgiro: 487-2057 

E-post: 
hemslojden.vallsta@hotmail.com 

Läs mer om oss på: 
hemslojden.org/arbra 

Hemslöjdsgården, Gästgivars 

C:a 2 km norr om Vallsta, brunvit vägvisning. 

 Hälsingegård, en av 7 gårdar som utgör 
världsarvet Decorated Farmhouses of 
Hälsingland, med schablonmålade interiörer, 
bl.a. originalet till ”Gästgivarstapeten”, 

 Hemslöjdsförsäljning, kurser & utställningar, 

 Lekmöjligheter för barnen. 

Gamla Orbadenvägen 29, 820 11 Vallsta,  
Tel. 0278-450 10 

Öppet 12 juni – 13 augusti, tisdag – lördag 11-17.  
Kaffeservering onsdagar och lördagar i juli, och i 
övrigt enligt programmet. 

Läs mer om Gästgivars: www.varldsarvgastgivars.se 
och om hälsingegårdar på: 
www.halsingegardar.se  
 

Har ni synpunkter, önskemål, förslag och idéer till slöjd eller kurser? Eller vill hjälpa till 
med föreningsarbetet, ni behövs! Kontakta vävstugan direkt eller styrelsen och berätta!  

Erik Nordin, ordförande 0706-71 55 17, e-post: erik.nordin@live.se  

Mer om hemslöjden och alla föreningars verksamhet hittar ni på hemslöjdens 
gemensamma hemsida: hemslojden.org Välkomna att delta och att stödja 
slöjden – barnens, slöjdarnas och alla glada amatörers, allas vår slöjd! Väv i 
vår vävstuga, köp våra alster och allt annat fint som finns i vår butik! 

 

 

Vår verksamhet och öppethållandet av 
världsarvsgården Gästgivars under 

sommaren stöds av Bollnäs kommun, kultur. 

 

Programverksamheten sker i 
samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan.  

VARMT TACK till alla våra över 300 medlemmar  
och alla andra som stödjer oss! 

Framsidan: Schablonmålning från Gästgivars, säkerligen från nedre kammaren, nu köket. Foto Erik Nordin. 2016-03-08 

mailto:hemslojden.vallsta@hotmail.com
http://www.hemslojden.org/arbra
http://www.varldsarvgastgivars.se/
http://www.halsingegardar.se/
mailto:erik.nordin@live.se
http://www.bollnas.se/index.php

