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Vi letar efter insekter i gröngräset och målar av 
dem tillsammans med kunniga handledare. 
Målningarna blir till skyltar som informerar 
om Ställdalens nya äng. Kom och lär dig 
genom färg och form om våra minsta kryp. 
Föranmäl deltagande.

UTFORSKA ÄNGEN OCH MÅLA UTFORSKA ÄNGEN OCH MÅLA 
INSEKTSPORTRÄTTINSEKTSPORTRÄTT
kl.14.00-16.00  |  5 - 12 år

LÖR   3 JULILÖR   3 JULI

Med boken som underlag utmanar vi vuxna våra 
mönster i relation till barn. Hur  vi skapar kön och 
hur vi istället kan bemöta våra barn jämställt. Vi 
vrider och vänder på vardagssituationer,  samtalar 
och spånar under 6 sommartorsdagar. Digitala 
möten om gruppen vill. Föranmäl deltagande.

SOMMARBOKCIRKEL - GE DITT BARN SOMMARBOKCIRKEL - GE DITT BARN 
100 MÖJLIGHETER ISTÄLLET FÖR 2100 MÖJLIGHETER ISTÄLLET FÖR 2
kl.17.00-18.30

TOR   1 JULITOR   1 JULI

Fritidsbanken gästar Ställdalen med sin kärra 
full av roliga prylar. Kom och prova på!

FRITIDSBANKEN PEP UPFRITIDSBANKEN PEP UP
kl.10.00-13.00

LÖR   10 JULILÖR   10 JULI

Biologisk mångfald gynnar pollineringen av 
det vi odlar i våra trädgårdar. Med Ställdalens 
nya äng som utgångspunkt kommer Daniel 
Gustavsson från Länsstyrelsen att berätta och 
svara på frågor.

SAMTAL OM POLLINERINGSAMTAL OM POLLINERING
kl.13.30-15.00

Välkommen in i cirkusens underbara värld! 
Lär dig att jonglera, bygga häftiga pyramider 
och balansera på ett stort klot. Allt under 
ledning av en erfaren cirkauspedagog från 
Gycklargruppen Trix. Föranmäl deltagande.

CIRKUSSKOLACIRKUSSKOLA
kl.15.00-17.00  |  7 - 13 år

Lär dig tekniker för att måla med sprayfärg 
under kunnig handledning. Prova på att måla 
stort! Föranmäl deltagande.

MÅLARKURS PÅ KONSTPLANKETMÅLARKURS PÅ KONSTPLANKET
kl.15.00-17.00  |  10 - 18 år

LÖR   24 JULILÖR   24 JULI

Byalaget inbjuder till en skön kväll. Det bjuds 
på grillade godsaker och vi pratar om var vi står 
i Folkets Trädgård, halvägs in i sommaren, vad 
vill vi med vår by och omvärld. Varmt välkomna 
att umgås, unga som gamla. 

GRILLA OM FRAMTIDENGRILLA OM FRAMTIDEN
kl.17.00-19.00

LÖR   31 JULILÖR   31 JULI

Samling vid Svartvik kl 11.00. Vi kommer att 
göra en ca 1 km lång promenad på skogsstigar 
under Håkan Mossbergs guidning. Ta med 
en kaffekorg så fikar vi tillsammans. I Folkets 
Trädgård finns en mindre fotoutställning över 
gruvområdet.

GUIDNING I SVARTVIKS GRUVORGUIDNING I SVARTVIKS GRUVOR
kl.11.00-13.00

LÖR   17 JULILÖR   17 JULI

Kom till trädgården för att läsa, bygga och 
byta böcker med varandra. Vi bygger 3 skåp 
tillsammans - ta gärna med en bok som du vill 
ge bort. Föranmäl deltagande.

VI SNICKRAR BOKBYTARSKÅP VI SNICKRAR BOKBYTARSKÅP 
kl.14.00-17.00  |  7 - 13 år

Folkets Trädgård Ställdalen är en mötesplats och är även 
tänkt att fungera som en testbed för hållbar odling och 
kreativa ideer för Ställdalens framtid. I trädgården kan 
alla som vill smaka på grönsaker, dofta på blommor och 
vårda växterna och platsen gemensamt. Slå dig ner när 
du går en runda, kom hit och lek med barnen, stäng 
grinden så de kan springa fritt. Här finns ett konst och 
idéplank där de som vill får måla - ett kreativt uttryck för 
en demokratisk plats. Den här platsen tillhör alla. 

Varmt välkomna in till Folkets Trädgård Ställdalen!

Ställdalens Byalag

VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS 
REKOMMENDATIONER, HÅLLER AVSTÅND 
PÅ PLATS, GOD HANDHYGIEN OCH KOM-

MER BARA OM VI ÄR HELT FRISKA. 

VIKTIG INFORMATIONVIKTIG INFORMATION

Anmäl ert deltagande per mejl till 
byalaget.stalldalen@hotmail.com 

eller sms 073-260 30 42 senast en 
dag före arrangemanget. Ange namn, 

antal personer och telefonnummer 
tack. För frågor eller funderingar 

kontakta som ovan.



Design av Arno W
ilting 

Cirtrisqu Design

Arrangörer: ABF Örebro Län, Folkuniversitetet Örebro Län, Fritidsbanken Kopparberg,  Hells Skaters, JME Music, Kulturskolan, Ljusnarsbergs Bibliotek, 
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening, PRO Ställdalen, Ställdalens AIK, Ställdalens Byalag, Ställdalens Naturstudieklubb, Unga Allergiker. 

Med stöd av: Bergslagens Sparbank, Hela Sverige Ska Leva Örebro län, Ideell Kulturallians - Kulturens Kapillärer & Ljusnarsbergs Kommun.
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Augusti

För andra året i rad firar vi Graffitins Dag i 
Ställdalen genom att konstplanket är del av 
den digitala nationella festivalen. Kom och se 
en målning ta form på plats och följ festivalen 
på skärm tillsammans! Det blir ett skönt häng i 
trädgården.  

GRAFFITINS DAGGRAFFITINS DAG
hela dagen

SÖN   1 AUGUSTISÖN   1 AUGUSTI

En trollbindade berättar- och musikföreställning. 
Möt en värld där trolldom, onda ögat, stämma 
blod var kunskaper du måste ha för att överleva. 
Berättaren Maria Sedell är Dan Anderssons 
barnbarn och hon  utvecklar nyfiket berättandets 
kraft. Här tar hon med sig sin morfars far Adolf 
upp på scenen. Låter hans berättelse möta Livet 
Nords musikvärld. Ett möte där vad som helst kan 
hända. Från kl 17 finns lättare mat och dryck att 
förbeställa.
Entré 100 kr. Medlemmar i Ställdalens Byalag 
gratis. Ni kan teckna medlemskap på plats, 100 kr 
enskild, 150 kr familj.

ANDERSSON - MIRAKEL I FINNMARKEN ANDERSSON - MIRAKEL I FINNMARKEN 
kl.18.00-19.00

FRE    6 AUGUSTIFRE    6 AUGUSTI

Vi läser sagor och lär känna olika sätt att leva på 
runtomkring vår jord. Följ med in i ärttipin och 
sagornas värld.

SAGOSTUND I ÄRTTIPINSAGOSTUND I ÄRTTIPIN
kl.11.00-12.00  |  4 - 8 år

LÖR   7 AUGUSTILÖR   7 AUGUSTI

Barn och ungdomar från Ljusnarsberg 
uppträder med sång och dans. Dessutom finns 
en utställning från Kreativitetsdagen på plats. 
Kom, njut och ta en fika i trädgården.  

SPRAKANDE SHOWSPRAKANDE SHOW
kl.14.00-15.00  |  alla åldrar

Familjen Friman bjuder på ett blandat program 
med klassisk musik, folkmusik, jazz och tango.
Tova klassisk fiol, Linus jazztrombon, Klas klassisk 
gitarr och Camilla 5 strängad cello. Musik av bland 
andra Schubert, Piazzolla och Jobim. Från kl 17 
finns lättare mat och dryck att förbeställa. 
Entré 100 kr. Medlemmar i Ställdalens Byalag 
gratis. Ni kan teckna medlemskap på plats, 100 kr 
enskild, 150 kr familj.

KONSERT - FAMILJEN FRIMANKONSERT - FAMILJEN FRIMAN
kl.18.00-19.00

LÖR    14 AUGUSTILÖR    14 AUGUSTI

Hattparad med poesi. En symbios mellan 
hatten och det lästa ordet. Välkommen att fika i 
trädgården, bära en huvudbonad och se på andra 
hattar! Vill du vara med på själva hattvisningen 
kontakta oss en vecka i förväg.

HATTPARADHATTPARAD
kl.15.00-17.00

LÖR    21 AUGUSTILÖR    21 AUGUSTI

Kom och njut av trion som spelar svängig rockabilly 
och 50-tals rock’n’roll. Om du anländer i veteranbil 
eller moped så bjuds kaffe & kaka och läskande 
dryck. Från kl 17 finns lättare mat och dryck att 
förbeställa. 
Entré 100 kr. Medlemmar i Ställdalens Byalag 
gratis. Ni kan teckna medlemskap på plats, 100 kr 
enskild, 150 kr familj.

KONSERT - THREE ACE’SKONSERT - THREE ACE’S
kl.18.00-19.00

LÖR    28 AUGUSTILÖR    28 AUGUSTI


