
För ytterligare information
070-250 43 40  • www.byslånkvicku.se

Hela programtidningen 
finns även att läsa på
www.avestatidning.com

Alla är välkomna till
By Slånkvicku!
lördAg 22 juli – SöndAg  30 juli 2017

För artonde gången arrangerar nu Byborna By Slånkvicku. Årets program är det bredaste vi har haft!
Tack vare våra fantastiska arrangörer som efter arton år fortfarande klarar av att förnya sig.

Så välkomna till By Slånkvicku 2017! 
Ulf Berg, Ordförande i styrgruppen för By Slånkvicku

Allmän
flaggning

hela 
Slånkvicku-

veckan i södra
By socken!

Bästa sommaren ever!
Aldrig någonsin har det funnits så många sommaraktiviteter för barn och  
ungdomar i Avesta. Förutom de självklara besöken i Verket, Visentparken,  
Sportparken och Metropoolen kan du till exempel träffa nya vänner  
i fritidsgården Blå Villan, gå på pop-kollo i Qlturhuset, prova på bordtennis 
i Domarhagsskolan eller spela spontanfotboll på Avestavallen.

Här har vi samlat några av kommunens och föreningslivets alla aktiviteter: 
www.avesta.se/basta-sommaren-ever-2017

www.avesta.se



  

P
För din egen och andras säkerhet parkerar vi inte
utefter vägarna eller blockerar in- och utfarter.
Enklast är det om ni följer parkerings-
vakternas anvisningar, det kostar inget extra,
All pArkEring är AvgiFTSFri!

By på gång!
Ta en promenad eller cykeltur mellan besöksmålen
och främja både miljö och hälsa. Nyttja vår fina
gång- och cykelväg mellan Bredgrind och By skola.
Där kan du gå säkert och njuta av vyerna ut mot
Bysjön. Men du kan gå eller cykla fler sträckor; t.ex. 
längs gamla banvallen mellan Näs och Bredgrind.
Ett speciellt motionspris lottas ut, vid avslutningen,
bland deltagarna som promenerar eller cyklar
mellan besöksmålen i årets Slånkvicku och
som summerar sina totala km under veckan. 

Avstånd mellan olika platser:
1. Hembygdsgården – Bredgrind 0,5 km
2. Bredgrind – Nilses la´gård 1 km
3. Nilses la´gård – By kyrka 1 km
4. By kyrka – Vadsbro 1 km
5. HIP-gården – Hede 5 km
6. By kyrka – Södra Fullsta 3 km
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Aktivitetskort 
Ett kort där du som besöker våra 
evenemang under veckan själv kan 
göra dina ”klipp”. Vid varje evene-
mang finns en klipptång som du 
använder för att markera att du har 
besökt detta evenemang.

Med tio klipp från olika evenemang 
deltar du i utlottningen av vinster. 
Det färdigklippta kortet skall senast 
söndag 30 juli kl 10.00 lämnas in
på Hembygdsgården.

Korten finns också att skriva ut 
från hemsidan.

Vinsterna delas ut vid avslutningen 
i kyrkan söndag 30 juli kl. 11.00.

logi under veckan:
Storbyns Bystuga,
bokning 0226-720 52, 070-338 53 98
Hovnäs Bystuga,
bokning 072-227 30 50
Falkuddens Camping och
Stugby i Näs, bokning 0226-700 71
Backstugan på Tyttbo forsfiske,
Vandrarhem, bokning 070-282 62 31
Avesta kanotcenter i Norrbyn,
vandrarhem, bokning 0226-511 19,
info@avestakanot.se

ÅTErkommAndE ArrAngEmAng:
Dagligen 8.00-20.00
Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola
På den vackra Tallåsen i By har konstnärerna 
placerat ut sina alster. Välkommen upp på
åsen och upptäck dels den vackra naturen och 
utsikten och dels de installationer som finns.
En upplevelse utöver det vanliga.
Info: www.bykonstrunda.se
Arrangör: Södra By sockens konstnärer 
 
Dagligen 12.00-17.00
By Hemslöjd, By Hembygdsgård
Försäljning av dräktmaterial,
hemslöjd, trasmattor, keramik mm.
Info: 070-255 71 60
Dagligen 12.00-17.00
Utställningen ”Folkskolans
skolplanscher”, Gammelgården
på By Hembygdsgård. 
Sommarutställning med gamla skolplanscher.
Info: Ronnie Jensen, 073-810 73 10
Arragör: By sockengille

Dagligen 12.00-15.00
Öppen Kyrka, By Kyrka 
Fotoutställning med Anders Östlings
färgfoton från södra By på 1940-talet.
För Barn: Leta 10 björnänglar i kyrkan, var
med på utlottning av vinster sista söndagen.
Arrangör: By-Folkärna pastorat 

Sö 23/7 10.00-16.00,
Mån 10.00-15.00, Tis-fre 11.00-15.00
By Vävstuga, HIP-gården 
Utställning och försäljning av vävalster.
Info: 070 632 53 19
Arrangör: By Vävstuga

Sön 23/7 10.00-16.00,
Mån 10.00-15.00, Tis-Fre 11.00-15.00
HIP-gården har öppet
Hantverksgård centralt placerad
i By. Här finns hantverk och konst
till försäljning.
Info: 070-208 61 56
Arrangör: HIP-gården

Mån-Fre 10.00-11.30
Körkollo, By Kyrka 
8-18 år ledare David Johansson och
Heléne Thunberg. Kören medverkar
vid avslutningsgudstjänsten 30/7
Anmälan till Heléne Thunberg
0226-775 15.
Arrangör: By-Folkärna pastorat

Mån-fre 14.00-14.45
Högläsning.
Valda noveller av Carl Larsson i By,
By kyrkas sakristia
Inger M Eriksson och Lars Östlund läser.
Arrangör: By-Folkärna pastorat

Mån, Tor- lör, 10.00-16.00
Ateljé ”Olles” i Rosse, Rosse 46
Välkommen till Olles Rosse 46 och
träffa oss utställare: Solveij Bernerstedt,
Carl Barkestam och Matilda Nordin.
Vi visar skulpturer i olika material,
målningar i olja, akryl och akvarell.
Info: 076-896 94 78
Arrangör: Solveij Bernerstedt

lETA BjörnänglAr i kyrkAn
Under årets slånkvicku har tio små björnänglar 
gömt sig på olika platser i By kyrka. Alla barn får 
möjlighet att leta reda på dem och vara med om 
utlottning av vinster den sista söndagen.

HögläSning i SAkriSTiAn
För tredje året i rad arrangeras högläsning av noveller 
skrivna av författaren Carl Larsson i By (1877-1948). 
Denna gång blir det blandade berättelser hämtade ur 
olika böcker. För presentation och uppläsning ansva-
rar Inger M Eriksson och Lars Östlund. Välkommen 
till By kyrkas sakristia måndag-fredag kl. 14.00.  

FärgBildEr FrÅn SödrA 
By pÅ 1940-TAlET
Anders Östling (1914-1990) var något av 
en tusenkonstnär och bodde hela sitt liv i 
Gålsbo i södra By. Han var bl.a. elektriker, 
snickare, skomakare och fotograf. Redan 
1942 tog han sina första diabilder i färg. En 
del av detta unika material från 1940-talet 
visas i By kyrka under årets slånkvicku. 
Fotosamlingarna har lånats ut av Anders 
Östlings syskonbarn.

Årets sommarutställning i Gammelgården på By hembygdsgård 
handlar om ”Folkskolans skolplanscher”. By sockengille har haft 
förmånen att få överta alla de gamla skolplanscher som, fram till i fjol, 
fortfarande förvarades i By skola. Utställningen kan ses som ett bidrag 
till samarbetsprojektet ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år”, där 
bland annat hembygdsrörelsen deltar.
Förutom ett urval originalplanscher, med teman som djur, växter, 
historia, teknik, människokroppen etc., kan besökaren även ta del av 
Folkskolans utveckling i allmänhet och skolplanschernas roll i under-
visningen i synnerhet.

Olika kända konstnärer, som 
illustrerat skolplanscher, lyfts 
fram. Visste Du t.ex. att den 
berömde djurmålaren Bruno 
Liljefors även har skapat flera 
skolplanscher!? På utställning-
en kan Du därför se Liljefors 
plansch ”Bocken och Hunden”.

Utställningen är öppen midsom-
marhelgen 23–25 juni och är, 
tillsammans med hembygdsgården 
i övrigt, därefter öppen tors–sönd 
29 juni–13 augusti kl. 13.00–17.00. 
Under Slånkvicku håller vi öppet 
alla dagar 11.00–17.00.  

SommArEnS uTSTällning pÅ By HEmBygdSgÅrd

mat & kaffe:

grATiS BuSS  AvESTA–By
Under By Slånkvicku, lördag 22/7–söndag 30/7 kommer 
bussturer köras mellan Stadshusparken i Avesta och By.

Stadshusparken
Avesta/visenten 11.00 13.00 15.00
 i i i 
By Slånkvicku 11.30 13.30 15.30
Bussen och hållplatserna kommer vara skyltade med
texten ”Turisttrafik” för att vara enkla att se.

Café,  Falkuddens camping
Lör 22/7-Lör 29/7 10.00-20.00
Försäljning av kaffe, te, läsk, kakor, sallader, 
olika smörgåsar, hamburgare, pannkakor
med sylt och grädde, kulglass och styckglass.
Info: kontakt@campingfalkudden.se
Arrangör: Camping Falkudden

HIP-gården
Mån 10.00-15.00, Tis-Fre 11.00-15.00
Servering av enklare lunch och kaffe
med hembakat bröd. Det finns sittplatser
inne och även möjlighet att sitta ute
på en barn- och hundvänlig gårdsplan.
Info: 070-208 61 56.
Arrangör: HIP-gården

Servering, By Hembygdsgård
Kaffe med dopp
Sön 23/7-Sön 30/7 11.00-17.00
Lunch Sön 23/7-Lör 29/7 12.00-14.30
Info: 073-044 27 29. Betalning kontant/swish.
Arrangör: B & B Catering 

Servering, Storbyns Ryttare
Cafeteria Mån-Fre 9.00-16.00
Kaffe, läsk, toast, fikabröd och godis.
Lunchservering Mån-Fre kl. 11.00-15.00
Enklare kalla rätter såsom smörgåstårta, 
räksmörgås, pastasallad etc.
Info: Yvonne 0226-706 11, 070-835 08 25. 
Betalning kontant och swish.
Arrangör: Föreningen Storbyns Ryttare



  

veckans arrangörer:
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logi under veckan:
Storbyns Bystuga,
bokning 0226-720 52, 070-338 53 98
Hovnäs Bystuga,
bokning 072-227 30 50
Falkuddens Camping och
Stugby i Näs, bokning 0226-700 71
Backstugan på Tyttbo forsfiske,
Vandrarhem, bokning 070-282 62 31
Avesta kanotcenter i Norrbyn,
vandrarhem, bokning 0226-511 19,
info@avestakanot.se

Hänvisningar till samlingsplatser
i Slånkvickuprogrammet

Ateljé Sundsbacken LeJa´s,
Lena Jarlgård 070-397 61 47, www.lejasityttbo.se
Avesta Kammarmusikförening
070-398 68 50, www.avestakammarmusik.se
B & B Catering,
Servering i By Hembygdsgård 073-044 27 29 
Betonggjutning/Atelje Sundsbacken
Ann-Britt Mattiasson, 076-878 65 07 
Bodarne
Ingela Eriksson, 0226-710 59, 073-703 61 31 
By Folkärna pastorat
0226-775 00, by-folkarna.pastorat@svenskakyrkan.se
By Folkärna pastorat
Körkollo och Slånkkör, Helene Thunberg 0226-775 15
by-folkarna.pastorat@svenskakyrkan.se
By Hemslöjd 070-255 71 60 
By Hemslöjd Dräktrådgivning, 070-498 29 98 
By LRF  070-526 98 73 
By Missionsförsamling 076-836 10 06 
By Sockengille
0226-700 34, 070-254 66 17, www.hembygd.se/by
By Sockengille Bussutflykt 0226-711 19, 070-623 53 19 
By Sockengille Skolplanscher, Ronnie Jensen 073-810 73 10 
By Utvecklingsgrupp
Marknad i Nilses Lagård, 072-52 12 867, 0226-703 15 
By vävstuga 070-632 53 19 
Djupviksbor/Näs IF 073-671 81 51 
Downhill Bluegrass band www.downhill.nu

Frisk i  Naturen Christina Hansson 073-405 07 03 
Fornby bystuga Kirsti Andersson 070-229 11 18  
Garnet 070-397 61 47 
HIP-gården 070-208 61 56 
Nya Hede bystugeförening
076-114 41 75, facebooksida: Nya Hede bystuga
Hovnäs Jaktklubb 070-720 04 22 
Hälsodagar
Carina Lundberg, 076-790 48 18, 076-842 63 43 
Kameler i Bodarne
Ingela Eriksson 0226-710 59, 073-703 61 31 
Konstutställning i Vadsbro missionshus
Marianne Forngren 070-307 49 73, 0226-740 30 
Loppis, Karin Johansson 0226-701 66, 070-255 71 60 
Loppis i Sisselbo + Fornminne
Håkan o Monica Lindberg, 070-523 40 40
54lindberg12@gmail.com
Lorex AB
070-28 27 505, susanne.holmberg@lorex.se, www.lorex.se
Mooneyes
0226-704 80, 070-387 31 00, www.mooneyessweden.com
Näs IF 073-671 81 51, 070-208 61 56.  
Falkudden Camping, Cafe och Stugby 0226-700 71  
kontakt@campingfalkudden.se
www.campingfalkudden.se
Fårgården 072-521 28 67 
Sigges  Loppis
070-917 07 66, siggelinden1950@gmail.com

Slånkvickukommittén
070-250 43 40, www.byslånkvicku.se
Solbacka Bystugeförening
076-110 24 48, info@solbacka.org
Storbyns Bystugeförening 070-608 94 52 
Storbynsryttare 073-622 88 69 
Södra By sockens konstnärer
073-414 86 22, www.bykonstrunda.se
Trelänsleden 070-575 02 60, www.trelansleden.se
Volvo Amazon klubben
Bengt Sandberg, 072-706 77 99,
bengt.i.sandberg@comhem.se
Typografiska muséet
070-636 15 31, lillan68roos@gmail.com
Smedsbo Herrgård 076-848 50 05 
Öppen ateljé By Kyrkby 11
Margareta o Jan Herlitz, 0226-705 59 
Öppen ateljé i Fornby
Birgitta B-Arvidsson, 073-438 68 83 
Öppen ateljé i Rosse
Solveij Bernerstedt,  076-896 94 78 
Öppen ateljé Rudu och meditation
Isa-Susanne Kenving, 070-393 05 50,
isa-susanne.kenving@telia.com
Öppen ateljé Storbyn
Anki Hansson, 073-414 86 22,
anki@avots.net

LeJa´s

Visste du att:
Nymalet kaffe tar mer

plats än vaccumförpackat
Alltså behövs fler mått 
nymalet till kannan för

att få samma styrka
på kaffet.
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lördag 22 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
     
10.00-15.00 Veteranbilsträff Volvo, Jugansbo
 Veteranbilsträff för Volvoklubbar.
 Servering: Kaffe med dopp, korv med bröd. 
 kl. 13.00 Avresa till By Hembygdsgård för de som vill
 närvara vid invigning av By Slånkvicku
 Info: Bengt Sandberg. Tel 072-706 77 99, bengt.i.sandberg@comhem.se
 Arrangör: Svenska Volvo Amazonklubben,    
 
10.00-20.00 Café på Falkuddens camping
 Försäljning av kaffe te, läsk, kaka, sallader, olika smörgåsar, hamburgare,
 pannkakor med sylt och grädde, kulglass och styckglass
 Arrangör: Camping Falkudden, kontakt@campingfalkudden.se
12.00-17.00 By Hemslöjd, By Hembygdsgård
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
     12.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
     12.00-17.00 Invigning av Slånkvicku och Sockengillets Dag, By Hembygdsgård
 Tidsangivelserna är hålltider och kan ev. ändras. 
 Entréavgift: Vuxna 100:- Barn/Ungdom under 18 år gratis.
 Vid oväder kommer regncaper att tillhandahållas. Swish tillgängligt. 
 Ponnyridning med hästar från Storbyns Ryttare och visning av 
 olika smådjur från Ösby Lantbruksgymnasium. 
 Barnen ska i år lösa Gravskattens Hemlighet. 
 Fiskdamm och chokladhjul. 
 Servering av kaffe, läsk, smörgåsar, våfflor och varm korv. 
 Lotteri med hembakat bröd, böcker och andra fina vinster. 
  12.00 Elisabeth Norman, Lisa Gustafsson och Jappe Ohlander spelar på tunet. 
  12.50 Ålderman Margareta Björk hälsar välkommen till Sockengillets Dag 
 
13.00 invigning av By Slånkvicku 2017.
 Arrangörernas inmarsch.
 Invigningstalare: Kommunstyrelsens ordförande Lars Isaksson.
 Årets Bybo koras.
 Konstrundan invigs av Isa-Susann Kenving och Carl Barkestam. 
  14.00 Musik från Näckenbäck 
  15.00 På tunet hålls auktion ledd av Pär Windahl, där dubbletter ur Gillets
 samlingar bl.a gamla vackra skolplanscher kommer att ropas ut.
 Behållningen går till handikappanpassningen av Gillestugan. 
  15.00 På scenen uppträder Trollkarlen Edvin Erlandsson.
 Arrangör: Slånkvickukommittén och By Sockengille   
     
18.00-19.00 Helgmålsbön med musik på Åshuvudet 
 Brasan är tänd, så tag med kaffekorg och korv och gärna något att sitta på.
 Parkera vid By kyrka. Ca 1 km promenad på skyltad bra stig.
 Vid regn By kyrka. 
 Präst Ingrid Öberg Hägg och gruppen KRITA ”Om ordens betydelse” 
 Egenskrivna ord och toner i regionerna kring folk-, pop- och jazzmusik.
 Framförs av en fem personer stark ensemble med rösten som enda instrument.
 Vokalensemblen Krita består av Linnea Nygren, Josefin Borgström,
 Molly Andersson, Love Becker och Simon Bergström.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat

muSik FrÅn
näckEnBäck 
I Näckenbäck bor dom fyra musi-
kerna Matilda Mård, Petter Nygårdh, 
Amanda Bergman och Petter Winn-
berg. Till vardags är dom aktiva som 
låtskrivare och musikproducenter 
och medverkar dessutom i ett flertal 
turnerande musikakter, både inom 
Sverige och internationellt, såsom 
Francis, Amason, Pole Siblings, 

Lars I

Mitt namn är Lars Isacsson och jag har fått den stora äran att vara 

invigningstalare på årets Slånkvicku, jag är Kommunstyrelsens ordfö-

rande i Avesta Kommun (S) ett uppdrag jag är mycket stolt över och 

brinner för. Jag tycker att Avesta Kommun är en fantastisk kommun 

att bo i, att växa upp i och se sina barn växa upp i. 

Det vill jag vara med och jobba för att alla som bor här ska känna. 

Mitt andra stora engagemang utöver mitt politiska uppdrag och fa-

miljen är idrottsrörelsen. Jag har så länge jag kan minnas varit aktiv i 

många olika föreningar och nu när jag inte utövar någon idrott aktivt 

längre själv så är det tränarrollen som gäller. Jag är med och tränar 

Avesta AIK:s damlag och har haft förmånen att följa en del av dem 

från 2002 när de var i knatteskolan till idag då vi leder division 2.

För mig som föreningsmänniska känns det extra stort att få vara del av Slånkvickus

invigning, hela arrangemanget bygger på och har byggts på människors engagemang för sin

bygd och för varandra, ett folkrörelsearv vi har i Sverige och något vi kan vara stolta över.

För Avesta Kommun är By Slånkvicku mycket viktigt och år efter år

drar besökare till vår kommun och jag vill rikta ett stort tack till alla de

som med sitt engagemang gör detta möjligt.

Hälsningar Lars Isacsson

kvAliTETSAukTion pÅ HEmBygdSgÅrdEn.
Under årens lopp har Sockengillets samlingar svällt ut rejält och innehåller 
nu en hel del dubbletter, bland annat skolplanscher. En unik kvalitets-
auktion med ca 40 utrop ordnas därför på tunet med start kl. 15.00.
Auktionsutropare är Pär Windahl från Smedsbo. Hela behållningen från 
auktionen går till den planerade handikappanpassningen av Gillestugan.

kriTA  - ”om ordEnS 
BETydElSE”
Medlemmarna i vokalensemblen 
har alla gått på Sjöviks Folkhög-
skola. Där föddes idén om den 
ensemble som nu ger sig ut på
sin första sommarturné!
Hoppas vi ses längs vägen!
– säger Linnea!

Many Voices Speak, Veronica Maggio, Amanda Bergman (solo) och Miike Snow m.fl.
På sockengillets dag bjuder dom på en unik konsert med en repertoar bestående av låtar 
skrivna av andra än dom själva. Här tar dom helt semester från sina ordinarie scenkonstella-
tioner och uppträder i egenskap av musikälskare och musiker med förhoppningen att kunna
presentera fina versioner av musik de själva gillar att lyssna på.



 

MÄKLARFIRMAN
PER HEDLUND

Markusgatan 9, Avesta. 0226-513 29
www.hemnet.se

Drömmer du om
ett eget smultronställe?

Vi förmedlar villor, fritidshus och
lägenheter i Avesta kommun.

Svart och klarskissens ädelfiske 
På gränsen mellan Dalarna och Gävleborgs län ligger sjöarna Svartskissen, Klarskissen och
Skammorasjön och glittrar i solen. Det här är sjöar man kan fiska i året runt. Man behöver inte 
ens vara fiskekunnig. Under By Slånkvicku håller Tomas Holmberg öppet för både nybörjare
och erfarna fiskare. Allt som behövs är ett fiskekort, ett fiskespö och en gnutta tur.

En gnutta tur är precis vad Tomas själv har haft, 2002 fick han en njurtransplantation efter
många års sjukdom. I och med denna upplevelse kom en djupare insikt i vad livet är.
Och vid sidan av ädelfisket i sjöarna jobbar han nu som medium och håller kurser i meditation 
och personlig utveckling. 

”Jag tror på framtiden och har stora visioner, men det bästa jag vet är att få ut folk till sjöarna så 
de får denna otroligt härliga upplevelse som fin natur medför. Slånkvicku är en grym grej, både 
för företag och besökare” säger Tomas, ”Det gör att man
hittar nya saker att prova på här i bygden.” 

I sjöarna kan man fiska regnbåge, öring och röding.
Och för de som känner sig extra äventyrliga så kan man
hyra hela sjön Svartskissen några dygn inklusive ett
militärtält att bo i. 
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Bruksdagarna 
 Horndals Brukspark 9/7 - 16/7

Övriga
programpunkter:
•	 Textilutställning
•	 Bruksvandringar
•	 Sommarluncher
•	 Nostalgibio	•	60-talsdag
				med	cruising	och	dans.
•	 Barnens	bruksdag	med
	 fisketävling,	knattelopp	mm.

För detaljerat program se www.horndalsbrukspark.se

Trivselkväll
söndag 10/7 kl. 18.00
Med	Jeja	Sundström
och	Elin	Öhman.

MusikTeaTer
Fredag 14/7 kl. 18.00
söndag 16/7 kl. 16.00
Musikteaterföreställning
”Klaveret”	

Välkomna!
ett gammalt bruksområde 

i vacker parkmiljö.

Folkare Landsbygdsforum
Nätverk för utveckling av

landsbygden i Avesta kommun

lördag 22 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
     
10.00-15.00 Veteranbilsträff Volvo, Jugansbo
 Veteranbilsträff för Volvoklubbar.
 Servering: Kaffe med dopp, korv med bröd. 
 kl. 13.00 Avresa till By Hembygdsgård för de som vill
 närvara vid invigning av By Slånkvicku
 Info: Bengt Sandberg. Tel 072-706 77 99, bengt.i.sandberg@comhem.se
 Arrangör: Svenska Volvo Amazonklubben,    
 
10.00-20.00 Café på Falkuddens camping
 Försäljning av kaffe te, läsk, kaka, sallader, olika smörgåsar, hamburgare,
 pannkakor med sylt och grädde, kulglass och styckglass
 Arrangör: Camping Falkudden, kontakt@campingfalkudden.se
12.00-17.00 By Hemslöjd, By Hembygdsgård
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
     12.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
     12.00-17.00 Invigning av Slånkvicku och Sockengillets Dag, By Hembygdsgård
 Tidsangivelserna är hålltider och kan ev. ändras. 
 Entréavgift: Vuxna 100:- Barn/Ungdom under 18 år gratis.
 Vid oväder kommer regncaper att tillhandahållas. Swish tillgängligt. 
 Ponnyridning med hästar från Storbyns Ryttare och visning av 
 olika smådjur från Ösby Lantbruksgymnasium. 
 Barnen ska i år lösa Gravskattens Hemlighet. 
 Fiskdamm och chokladhjul. 
 Servering av kaffe, läsk, smörgåsar, våfflor och varm korv. 
 Lotteri med hembakat bröd, böcker och andra fina vinster. 
  12.00 Elisabeth Norman, Lisa Gustafsson och Jappe Ohlander spelar på tunet. 
  12.50 Ålderman Margareta Björk hälsar välkommen till Sockengillets Dag 
 
13.00 invigning av By Slånkvicku 2017.
 Arrangörernas inmarsch.
 Invigningstalare: Kommunstyrelsens ordförande Lars Isaksson.
 Årets Bybo koras.
 Konstrundan invigs av Isa-Susann Kenving och Carl Barkestam. 
  14.00 Musik från Näckenbäck 
  15.00 På tunet hålls auktion ledd av Pär Windahl, där dubbletter ur Gillets
 samlingar bl.a gamla vackra skolplanscher kommer att ropas ut.
 Behållningen går till handikappanpassningen av Gillestugan. 
  15.00 På scenen uppträder Trollkarlen Edvin Erlandsson.
 Arrangör: Slånkvickukommittén och By Sockengille   
     
18.00-19.00 Helgmålsbön med musik på Åshuvudet 
 Brasan är tänd, så tag med kaffekorg och korv och gärna något att sitta på.
 Parkera vid By kyrka. Ca 1 km promenad på skyltad bra stig.
 Vid regn By kyrka. 
 Präst Ingrid Öberg Hägg och gruppen KRITA ”Om ordens betydelse” 
 Egenskrivna ord och toner i regionerna kring folk-, pop- och jazzmusik.
 Framförs av en fem personer stark ensemble med rösten som enda instrument.
 Vokalensemblen Krita består av Linnea Nygren, Josefin Borgström,
 Molly Andersson, Love Becker och Simon Bergström.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat

läsarsångerna
På måndagkvällen under By Slånkvicku samlas upp emot 400 besökare i By missionshus. 
De har kommit för att att lyssna på och sjunga de gamla odödliga kristna sångerna. Med 
läsarsånger avses den kristna traditionens psalm- och sångskatt i vid mening. Ett exempel 
som de flesta förmodligen känner igen är ”Blott en dag ett ögonblick i sänder.”

Ett tiotal duktiga musiker fint ackompanjerade av dragspel, piano, orgel, bas, gitarr och sax-
ofoner bjuder upp till sång som nästan får taket att lyfta på det fina missonshuset. Ett annat 
uppskattat inslag under kvällen är en betraktelse eller intervju om synen på livsfrågorna.

By Missionsförsamling har varit verksam sedan 1876 då den bildades i samband med den 
stora folkväckelsen som bröt fram i Sverige. Genom åren har det bedrivits stor omfattning 
av ungdomsverksamhet som barntimmar, scouting och tonårsverksamhet samt samlingar 
för äldre. När försommaren är som vackrast hålls naturgudstjänster. Uppdraget är att
förmedla ett kärlekens och glädjens budskap med god gemenskap för alla.

Måndagskvällen och läsarsångerna avslutas med gott kyrkkaffe och gemenskap som i de 
flesta fall, om vädret står bi, intas i den vackra trädgården utanför missionshuset. Då träffar 
man många bekanta som man normalt inte ser så ofta. Kvällen blir en årlig hemvändarträff 
där vi ses och har en fin gemenskap tillsammans.

Årets
utBYte

Årets
utBYte

Årets
utBYte

Årets
utBYte
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dalarnas.se

Välkommen in på vårt kontor på Kungsgatan 27  
i  Avesta, eller ring oss på 0226-560 35 för att  
prata försäkringar, bank och fastighetsförmedling.

Vi finns alltid  
nära dig

Söndag 23 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 Konstrunda. Start vid HIP-gården  
 By sockens egen konstrunda. Socknens konstnärer visar upp sina
 konstverk i egna ateljéer eller i några av Bys samlingslokaler.
 Utställningsplatserna ligger utspridda i socknen så förutom en konst-
 upplevelse får man en rundtur i den vackra bygden.
 Det finns kort med karta och mer information om konstrundan
 att hämta på HIP-gården.
 Utställningslokalerna är utmärkta med band i By sockendräkts färger. 
 Info www.bykonstrunda.se
 Arrangör: Södra By sockens konstnärer
     
10.00-16.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 By Vävstuga, H.I.P Gården - Se återkommande arrangemang sid 2.
11.00-15.00 Familjedag med traktorrace, Åkern i By  
 Traktorrace och aktiviteter för barnen, uppvisning i brukskörning
 med häst och veteranparad med allehanda maskiner och mopeder.
 Kaffe och hamburgare.
 Entré 50 kronor för vuxna, barn gratis.
 Arrangör: By LRF
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.    
     12.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.  
 
17.00 Konsert Gryning ”Goda Nyheter”, By Kyrka  
 Elisabeth Berglund, Fia Viktorsson, Cecilia Kyllinge, Jan-Olof Johansson, 
 Christer Ring och Anders Larm.
 Inget inträde, kollekt, kyrkan öppnar kl 16.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat

gryning
”godA nyHETEr” 
I showen blandas musiken
med alla goda nyheter som
världen är full av!

Vacker stämsång, härliga rytmer 
och texter som berör. En konsert 
som lyfter, stärker och gläder.
En påminnelse om att låta våra 
vackra drömmar vara våra vägvi-
sare. Nutida skrämselpropaganda 
byts ut mot goda nyheter. Histo-
riens krigsherrar får lämna plats 
för några sanna hjältar. Spöken 
punkteras och änglar lockas fram. 
Tid för mörker att möta gryning.

Familjedag

med

TRAKTOR-RACE!
Söndag 23 juli 

i By Kyrkby kl. 11.00-15.00
• Lektält för barnen 

• Moderna maskiner

• Brukshästuppvisning

• Veteranfordon & veteranparad!

Välkomna!

• Grill & servering 

• Provkör traktor

50 kr för vuxna, gratis för barn.                              

• Bondens djur

• Hoppborg

konSTrundAn uTökAd 
Till TvÅ dAgAr!
För tredje året hålls nu Konstrunda under 
Slånkvicku, det är således numera en 
tradition. I år är konstrundan utökad till 
två dagar vilket innebär att alla ateljéer har 
öppet på första söndagen och på tisdagen 
mellan klockan 10-16, mer information 
finns på konstrundans egen hemsida. 
www.bykonstrunda.se. 

Visste du att:
Rumpmas är en dalkarl 
som kommer från södra 

Dalarna. Rumbo-land
kallades de bördiga delarna 
av dalarna som avgränsa-

des mot söder av
älven i By.

Tips!
Använd kaffefilter

för att rengöra dator-
och mobilskärmar. 
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måndag 24 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-11.30 Körkollo, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
 10.00-14.00 By marknad med Loppis,  Nilses la´gård i Kyrkbyn
 Marknad- och loppisbord bokas på www.bysocken.com senast 10 juli.
 Info 072-52 12 867. Övrig information 0226-703 15. 
  Kl. 12.00 kastar vi Varpa i Fritiofs trädgård och korar en Bymästare.
 Kaffeservering med bröd och smörgås samt varmkorv. Fri parkering intill la’gårn.
 Arrangör: By Utvecklingsgrupp
10.00-16.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 By Vävstuga, HIP-gården - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 Konstutställning, Vadsbro missionshus 
 Marianne Forngren och deltagare på målarkurser i Solbacka ställer
 ut sina konstverk. Tavelloppis.
 Info: Marianne Forngren 070-3074973, 0226-740 30.
 Arrangör: Lyckås kurs o Konst
10.00-16.00 Konst och keramik, Rudu 75 (Rudö) 
 Tavlor och keramik både bruksföremål och skulpturer.
 Lättare fika för vuxna och barn. Tavellotteri.
 Info: 070-393 0550
 Arrangör: Isa-Susanne Kenving
10.00 Ateljé ”Olles” i Rosse, Rosse 46 - Se återkommande arrangemang sid 2.
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-12.45 Lunchbön med musik. Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka 
 Vokalensemblen MISA ”Kom hjärtans fröjd”.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
12.00-16.00 Afternoon Tea och kakbuffé i Herrgårdsmiljö, Smedsbo Herrgård
 Smedsbo Herrgård’s café serverar Afternoon Tea (150:-/pers)
 och kakbuffé (120:-/pers), ingen förbokning. (kontant el swish).
 Information tel: 076-848 50 05.
 Arrangör: Smedsbo Herrgård 
14.00-14.45 Högläsning, By kyrkas sakristia - Se återkommande arrangemang sid 2.
14.00-14.45 Barnteater, By kyrka/Vapenhuset 
 Att vara en flodhäst-en saga om konsten att vara sig själv.
 Fröken Kazash med dockor och publik berättar fritt från Arne Nordins
 bok Sagan om flodhästen. Ca 30 minuter, från 4 år, inget inträde. 
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
15.00 Tornbestigning, By Kyrka
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
18.00-19.30 Öppen meditation, Rudu 75 (Rudö), gammelstugan  
 Isa-Susanne  leder dig i meditationen, din uppgift blir att slappna av och
 sittandes blunda och följa med på en inre resa. Inga förkunskaper krävs.
 Efter meditationen fikar vi tillsammans. Kostnad 60:-/person.
 Anmälan görs till Isa-Susanne 070-393 05 50 eller via e-post
 isa-susanne.kenving@telia.com.
 OBS kom i tid vi vill inte att meditationen skall störas.
 Arrangör: Isa-Susanne Kenving  
19.00-21.00 Läsarsångers kväll, Vadsbro missionshus
 Kaffeservering. Info: 076-836 10 06.
 Arrangör: By Missionsförsamling

Gå in på vår hemsida och
ta del av vårt erbjudande!

www.venditus.se  0226-140 00

Vi behöver förstärka vårt team med:
•	 En	kvalificerad	redovisnings/ekonomikonsult
	 med	högskoleutbildning	eller	motsvarande
•	 1-2	redovisnings/ekonomiassistenter	med
	 grundutbildning	på	gymnasienivå	

Det	är	meriterande	med	erfarenhet	av	redovisning,	Office
365	och	Vismas	affärssystem.	Arbetsplatsen	är	belägen	i
nyrenoverade	lokaler	i	egen	fastighet	i	centrala	Avesta.

Maila	din	ansökan	och	CV	till	anders.noren@venditus.se

REDOVISNINGSKONSULT och
REDOVISNINGS/EKONOMIASSISTENT

AFTErnoon TEA
ocH kAkBuFFé
I år prövar vi nytt koncept vid Smedsbo herrgård. 
Bordsserveringen försvinner men i gengäld utökar 
vi antalet sittplatser. I år kommer det dessutom
gå att beställa kakbuffé. Ät så mycket du vill från 
vårt bord med kakor, tårtor och andra godsaker.

BArnkörkollo undEr 
SlÅnkvicku 24-30 juli
Under Slånkvicku är det ”Barnkörkollo” i 
By kyrka för barn från 8 till 18 år. Ledare är 
Heléne Thunberg och David Johansson.
Vi träffas i sakristian i By kyrka måndag-
fredag 24/-28/7 kl. 10.00-11.30. Där övar
vi på sånger som kommer att framföras vid 
den högtidliga avslutningsgudstjänsten i 
kyrkan söndag 30/7. Vi ska försöka göra lite 
koreografi också.

Alla som vill sjunga är välkomna, inga förkunskaper krävs, men det är bra om man kan läsa.
Anmälan är bindande samt att man närvarar under 4 av de 5 repetitionstillfällena. 
När man anmält sig kommer mer information, vid frågor kontakta Kantor Heléne Thunberg, 
0226-775 15 mail: thunbergslund@hotmail.com eller fb-grupp Barnkörkollo Slånken 17.
(om det blir fler från samma område kan vi hjälpas åt att planera samåkning!) 
Anmälan till By-Folkärna pastorat via mail: by-folkarna.pastorat@svenskakyrkan.se

Horndal • 0226-401 00 • Så nära, så bra!

Öppet fÖr dig alla dagar kl. 8-20

Ditt bekväma
sommarskafferi!

Nybakat bröd • Köttet för grillen

Beställ festplanka/smörgåstårta

Uttagsautomat
Vi säljer 

fiskekort!

Visste du att:
Ordet byracka kommer 

från 1800-talet och betyder 
hund av okänd härkomst. 

By Kyrkbys byracka är
däremot en rondellhund 

med fin bakgrund.

miSA - ”kom
HjärTAnS Fröjd”
”Misa” är en vokalensemble 
bestående av Mikaela Eriksson, 
Michelle Astorsdotter, Miranda 
Alpcrona och Sally Karlberg.
De träffades på Lilla Akademiens 
musikgymnasium i Stockholm
och har hållit ihop som nära
vänner sedan studenten.
De startade för 3 år sedan en vokalensemble ”MISA” tillsammans. I repertoaren finns flera
stilar representerade, såväl klassiskt som folk- och popmusik. Deras version av ”Vargsången” 
från Ronja Rövardotter har blivit en mycket uppskattad video på Youtube. De hade sin allra 
första konsert i Folkärna kyrka i mellandagarna 2015, och den blev riktigt lyckad!
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FAmiljErAlly
Under en sträcka på ca 6 mil 
finns tipsfrågor och även 
praktiska övningar. Vid målet i 
Smedsbo/Storbyn finns Kolbullar 
och kaffe med dopp att köpa. 
Även prisutdelning förrättas 
där. Penningpris till de tre bästa 
ekipagen, men vinster lottas även 
ut på startkorten. Lotteri.

Tisdag 25 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola - Se återkommande arrangemang sid 2.
09.30-12.00 Familjerally med valfritt fordon, By Hembygdsgård     
 Start kl. 09.30-10.00 endast för mopeder och andra långsamtgående fordon 
 Start kl. 10.00-12.00 för övriga fordon. Startavgift 100:-/fordon. 
 Frågor besvaras av Annelie Lindberg 070-608 94 52.
 Arrangör: Storbyns Bystugeförening 
10.00-16.00 Konstrunda, Start vid HIP-gården - Se program söndag 23/7.   
10.00-11.30 Körkollo, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.    
10.00-14.00 Fornby mitt i Byn, Fornby  
 Veteranfordonsutställning, kuriosa & Loppis, öppen ladugård i Fornby gård,
 traktor & vagn, ridning för barn och fika. Konstutställning på Jans Gård.
 Loppisbord kan bokas. Info: 070-229 11 18.
10.00-16.00 Hälsodagar, Rudu 
 Hälsodagar hos Katrina Oscarsson i Rudö. Välkommen att koppla av med fika,
 fotbad och massage mm. Produkter till försäljning från Forever Living,
 www.myaloevera.se/foreverinsweden”
 Info: Carina Lundberg 076-790 48 18, Katrina Oscarsson 076-842 63 43.
 Arrangör: Carina Lundberg 
11.00-13.00 Kurs i betonggjutning, Ateljé Sundsbacken/Tyttbo  
 Vi gjuter ”handduks-krukor” och lär oss gjuta i form. Alla former som vi
 använder, kommer från naturen. Pris 400:- inklusive allt material.
 Anmäl till 076- 878 65 07 senast 16 juli, begränsat antal.
 Arrangör: Ann-Britt Mattisasson
10.00-15.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2.    
11.00-15.00 By Vävstuga, HIP-gården - Se återkommande arrangemang sid 2.   
11.00-15.00 Typografiska museét, Hede - Se program onsdag 26/7.
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher” - Se återkommande arrangemang sid 2.
11.00-17.00 Se Kameler i Bodarne, Bodarne 4
 Kom och se våra djur på nära håll, kameler, åsnor, hästar, kalkoner, höns, grisar,
 ankor och kaninen Judith. Har vi tur finns det kycklingar. Vi har hoppborg.
 Hembakat fika på riktigt smör finns att köpa samt korv för att grilla själv. 
 Sitt och njut vid vår bäck. Blidbo Brukshästar med ardennerhästarna Sixten och
 Vilmer finns på plats kl. 11-15 för åktur med häst och vagn.
 Info: 0226-710 59, 073-703 61 31. Entré: frivilligt belopp.
 Arrangör: Ingela Eriksson
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-12.45 Lunchbön med musik. Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka    
 ”Från Pachelbel och Bach till Shorter och Sting”, Eldar Levgran, piano.
 Samarrangemang: Avesta Kammarmusikförening och By-Folkärna pastorat 
12.00-17.00 Loppis, Åsen 28  
 Gammalt och nästan nytt, bra kvalitet och till bra priser.
 Info: Sigge Lindén 070-917 07 66, siggelinden1950@gmail.com
 Arrangör: Sigvard Lindén 
12.00-16.00 Afternoon Tea och kakbuffé i Herrgårdsmiljö, Smedsbo Herrgård
 Afternoon Tea (150:-/pers) och kakbuffé (120:-/pers), 
 ingen förbokning. (kontant el swish). Info: 076-848 50 05.
 Arrangör: Smedsbo Herrgård
14.00-14.45 Högläsning,  By kyrkas sakristia - Se återkommande arrangemang sid 2.
15.00 Tornbestigning, By Kyrka
 Arrangör: By-Folkärna pastorat 
15.00 Chefskonservatorn berättar, By Kyrkas sakristia 
 Chefskonservator John Rothlind visar bilder och berättar om sin restaurering
 av By kyrkas medeltida krucifix.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
17.00 Hedeslånken, Nya Hede Bystugeförening  
 Motionslopp för vuxna och barn, utan tidtagning.
 Barn: 1 km, vuxna: 5 km, 10 km. Priser lottas ut.
 Anmäl till Katarina 070-679 89 24, senast måndag 24/7 info kommer att finnas på
 Nya Hede bystugas facebooksida. Pris vuxna 100:- Barn 50:-
 Arrangör: Nya Hede bystugeförening
18.00 Sill på Grill, Hovnäs Bystuga 
 Sill på Grill, underhållning, lotterier. Information: Anna-Karin Thoren 073-59 49 77.
 Arrangör: Trelänsleden    
18.00- På hemmaplan med Eklund, Hjertner och Säfsten,
 Horndals Församlingshem 
 Anmälan senast 21/7 till Majlis Eklund 0226-431 15
 eller Gerd Jannerlid 070-636 72 10. 
 Entré 150:- inkl kaffe och smörgås i pausen,
 swish tillgängligt. Insläpp efter kl 17.30. 
 Arrangör: By Sockengille    
19.00 Konsert, By Kyrka. Stockholm Lisboa projekt
 Inträde 100:-, insläpp och biljetter i By kyrka från kl 18.
 Under 18 år gratis. 
 Arrangör: By-Folkärna pastorat

FrÅn pAcHElBEl ocH BAcH
Till SHorTEr ocH STing
Eldar Levgran är konsertpianisten som bestämde
sig för att bli jazzmusiker. Han är född i Baku,
Azerbajdzjan och kom till Sverige 2002. För
närvarande arbetar Eldar som kyrkomusiker i
Avesta-Grytnäs Pastorat och är aktiv i musiklivet
i Avesta med omnejd, bl.a. som pianist i Sala Stor-
band. Han har spelat in flera skivor och fått pris för 
sina jazzkompositioner.
I dagens lunchkonsert bjuder han på en kortare
musikalisk resa där både klassiska, jazziga och 
rockiga tongångar är representerade.

STockHolm
liSBoA projEkT
Stockholm Lisboa Project kombi-
nerar svensk musiktradition och 
portugisisk Fado i sin musik.
De är ett portugisisk/svenskt folk-
musikband bestående av Simon
Stålspets (mandola), Sérgio 
Crisóstomo (violin), Rita Maria 
(sång)och Alice Andersson (saxo-
fon) som startade 2006 och medlem-
marna bor i Sverige och Portugal.
Bandet fick German Record Critics’ Award i 2009 och 2013. 2010 valdes de till en Show-
case på den internationella världsmusikmässan WOMEX i Köpenhamn och nominera-
des även till Songlines Music Awards i 2010. Folk- och Världsmusikgalan har nominerat 
SLP:s senaste CD, Janela i kategorin Årets utgåva. 

Bussar upp till 32 passagerare!

Holmbergs
BUSS & TAXI AB

Tel: 0226-706 00 • Taxi: 0775-50 50 50
holmbergsbuss@gmail.com

Välkomna
Peter & Kristin

70ÅR

1947–2017

pÅ HEmmAplAn mEd 
Eklund, HjErTnEr 
ocH SäFSTEn
En föreställning med mycket skratt, 
sång och lite eftertanke. På scenen 
ser du som vanligt Horndalspojkarna 
Mats Eklund och Lars Hjertner,
och vid pianot Bäsingeflickan Maria
Säfsten. Tillsammans bjuder de tre 
på smakprov från sina digra karriärer 
inom revy, teater, musikal och musik.

Växel 0226-402 15 | Web www.bgc-plat.se

Konstruktion Design Plåtarbeten Svetsning
Vattenskärning Fräsning Svarvning Betning

Vi kan
rostfritt!
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Oss kan du räkna med 
i skogen.

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar 
för att alla vi gör affärer med blir nöjda. Det gäller våra 
många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla 
privata skogsägare som vi samarbetar med runt om i 
landet. En bra affär för dig som skogsägare kan handla 
om att vi plockar fram största möjliga andel timmer 
ur din skog. Att kvaliteten på arbetet vi gör i skogen 
är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen 
i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och 
tillväxt för hela Sverige.

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss!

Fredrik Johansson
Fagersta, Ludvika, 
Skinn skatteberg
010-544 96 18

Mikael Hedin
Hedemora, Säter, 
Falun, Borlänge
0225-71 20 18

Rikard Fjällman
Avesta, Sala 
0225-71 20 19

Tisdag 25 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola - Se återkommande arrangemang sid 2.
09.30-12.00 Familjerally med valfritt fordon, By Hembygdsgård     
 Start kl. 09.30-10.00 endast för mopeder och andra långsamtgående fordon 
 Start kl. 10.00-12.00 för övriga fordon. Startavgift 100:-/fordon. 
 Frågor besvaras av Annelie Lindberg 070-608 94 52.
 Arrangör: Storbyns Bystugeförening 
10.00-16.00 Konstrunda, Start vid HIP-gården - Se program söndag 23/7.   
10.00-11.30 Körkollo, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.    
10.00-14.00 Fornby mitt i Byn, Fornby  
 Veteranfordonsutställning, kuriosa & Loppis, öppen ladugård i Fornby gård,
 traktor & vagn, ridning för barn och fika. Konstutställning på Jans Gård.
 Loppisbord kan bokas. Info: 070-229 11 18.
10.00-16.00 Hälsodagar, Rudu 
 Hälsodagar hos Katrina Oscarsson i Rudö. Välkommen att koppla av med fika,
 fotbad och massage mm. Produkter till försäljning från Forever Living,
 www.myaloevera.se/foreverinsweden”
 Info: Carina Lundberg 076-790 48 18, Katrina Oscarsson 076-842 63 43.
 Arrangör: Carina Lundberg 
11.00-13.00 Kurs i betonggjutning, Ateljé Sundsbacken/Tyttbo  
 Vi gjuter ”handduks-krukor” och lär oss gjuta i form. Alla former som vi
 använder, kommer från naturen. Pris 400:- inklusive allt material.
 Anmäl till 076- 878 65 07 senast 16 juli, begränsat antal.
 Arrangör: Ann-Britt Mattisasson
10.00-15.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2.    
11.00-15.00 By Vävstuga, HIP-gården - Se återkommande arrangemang sid 2.   
11.00-15.00 Typografiska museét, Hede - Se program onsdag 26/7.
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher” - Se återkommande arrangemang sid 2.
11.00-17.00 Se Kameler i Bodarne, Bodarne 4
 Kom och se våra djur på nära håll, kameler, åsnor, hästar, kalkoner, höns, grisar,
 ankor och kaninen Judith. Har vi tur finns det kycklingar. Vi har hoppborg.
 Hembakat fika på riktigt smör finns att köpa samt korv för att grilla själv. 
 Sitt och njut vid vår bäck. Blidbo Brukshästar med ardennerhästarna Sixten och
 Vilmer finns på plats kl. 11-15 för åktur med häst och vagn.
 Info: 0226-710 59, 073-703 61 31. Entré: frivilligt belopp.
 Arrangör: Ingela Eriksson
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-12.45 Lunchbön med musik. Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka    
 ”Från Pachelbel och Bach till Shorter och Sting”, Eldar Levgran, piano.
 Samarrangemang: Avesta Kammarmusikförening och By-Folkärna pastorat 
12.00-17.00 Loppis, Åsen 28  
 Gammalt och nästan nytt, bra kvalitet och till bra priser.
 Info: Sigge Lindén 070-917 07 66, siggelinden1950@gmail.com
 Arrangör: Sigvard Lindén 
12.00-16.00 Afternoon Tea och kakbuffé i Herrgårdsmiljö, Smedsbo Herrgård
 Afternoon Tea (150:-/pers) och kakbuffé (120:-/pers), 
 ingen förbokning. (kontant el swish). Info: 076-848 50 05.
 Arrangör: Smedsbo Herrgård
14.00-14.45 Högläsning,  By kyrkas sakristia - Se återkommande arrangemang sid 2.
15.00 Tornbestigning, By Kyrka
 Arrangör: By-Folkärna pastorat 
15.00 Chefskonservatorn berättar, By Kyrkas sakristia 
 Chefskonservator John Rothlind visar bilder och berättar om sin restaurering
 av By kyrkas medeltida krucifix.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
17.00 Hedeslånken, Nya Hede Bystugeförening  
 Motionslopp för vuxna och barn, utan tidtagning.
 Barn: 1 km, vuxna: 5 km, 10 km. Priser lottas ut.
 Anmäl till Katarina 070-679 89 24, senast måndag 24/7 info kommer att finnas på
 Nya Hede bystugas facebooksida. Pris vuxna 100:- Barn 50:-
 Arrangör: Nya Hede bystugeförening
18.00 Sill på Grill, Hovnäs Bystuga 
 Sill på Grill, underhållning, lotterier. Information: Anna-Karin Thoren 073-59 49 77.
 Arrangör: Trelänsleden    
18.00- På hemmaplan med Eklund, Hjertner och Säfsten,
 Horndals Församlingshem 
 Anmälan senast 21/7 till Majlis Eklund 0226-431 15
 eller Gerd Jannerlid 070-636 72 10. 
 Entré 150:- inkl kaffe och smörgås i pausen,
 swish tillgängligt. Insläpp efter kl 17.30. 
 Arrangör: By Sockengille    
19.00 Konsert, By Kyrka. Stockholm Lisboa projekt
 Inträde 100:-, insläpp och biljetter i By kyrka från kl 18.
 Under 18 år gratis. 
 Arrangör: By-Folkärna pastorat

By utvecklingsgrupp
By Utvecklingsgrupp, eller BUG som de kallas, har ingen medlemsregistrering utan alla som bor i södra 
By är medlemmar och kan komma med förslag och idéer. Genom åren har BUG drivit över tjugo olika 
projekt. Allt från turistbroschyrer till EU-projekt som har tagit flera år att förverkliga. BUG har blivit en 
viktig faktor när Länsstyrelsen, Kommunen eller andra myndigheter vill ha ett bollplank eller synpunkter 
i olika ärenden.

BUG är dessutom huvudman för By slånkvicku där en styrgrupp med egen ekonomi gör ett
jättejobb varje år för att veckan ska kunna genomföras. By slånkvicku har satt By på kartan. Veckan bidrar 
starkt till att lyfta bygden som en attraktiv ort att bo och verka i. 2015 mottog BUG utmärkelsen Årets 
Landsbygdsinsats från Folkare Landsbygdsforum. 

Så här löd motiveringen: 
”By Utvecklingsgrupp inledde sin verksamhet 1995 för att utveckla södra By till en bygd där
människor kan verka, bo och trivas, att upprätthålla och öka servicen samt skapa förutsättningar
för ökad sysselsättning.”

Och det har man gjort med besked! Listan är så lång att det knappt går att rada upp alla aktiviteter och 
projekt. Förutom just Slånkveckan som kommer från en idé från Byborna själva, så har man arbetat
med Årängsåns kanotled, informationstavlor, turism-broschyrer, gång-och cykelväg, By marknad mm.
Och nu senast sett till att det blivit ett nytryck av broschyren om var man kan cykla-paddla och vandra
i Färnebofjärdens nationalpark.

Årets
utBYte

Årets
utBYte

Typografiska muséet
Alldeles bredvid Västanhede Trä och Järn i Hede ligger Typografiska museet. Här kan man bekanta sig med 
den typografiska historien och se hantverket med tryckning av servetter, visitkort, affischer m.m.

Typografiska museet drivs av en önskan att bevara kunskapen inom boktryckarkonsten in i den nya digita-
liserade tiden. Alltfler utbildade Boktryckare lägger ner sina verksamheter, ofta på grund av ålder, och då är 
det extra viktigt att ta vara på den kunskap som ännu finns kvar.  Samtidigt handlar det om att ta hand om 
tryckpressar som inte längre tillverkas och som har anor från långt tillbaka i tiden.

Vi på museet vill visa hur mycket Boktryckarkonsten har gjort för mänsklighetens utveckling sedan 
1400-talet. På den tiden trycktes böcker först med svart text för att därefter handmålas av tryckmästaren 
eftersom varje kapitels första bokstav skulle stå ut i rött eller blått. 

Samlingen av tryckerimaskiner är i sådant bra skick att de fortfarande kan användas. Och museet kan 
trycka upp handsatta tryckalster dels som demonstration men även mot beställning. I museet finns även en 
fin samling av gamla skriv- och räknemaskiner för att inte tala om orignaletsningarna av Anders Zorn.

Årets
utBYte

Årets
utBYte
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By-folkärna pastorat

Drop-in-dop
för barn och vuxna 

Drop-in-vigsel
för förälskade

Välkommen!
Torsdag 26 juli kl. 13.30-15.00 i By kyrka

För dop av barn under 18 år
behövs båda vårdnadshavarnas
samtycke. I annat fall endast
din egen önskan att bli döpt.

För vigsel krävs hinders-
prövning från skatte-
myndigheten och legitimation.

Information och tidsbokning: kontakta 
kyrkoherde Ingrid Öberg Hägg 0226-775 25 
eller pastorsexpeditionen, 0226-775 00 alt. 
by-folkarna.pastorat@svenskakyrkan.se

onsdag 26 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola - Se återkommande arrangemang sid 2. 
10.00-11.30 Körkollo, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 Hälsodagar, Rudu - Se program tisdag 25/7.
10.00-16.00 Konst och keramik, Rudu 75 (Rudö)  Se program måndag 24/7.
10.00-15.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 By Vävstuga, H.I.P Gården - Se återkommande arrangemang sid 2.
11.00-15.00 Familjedag, Näs IP
 Kom å slånka på Näs IP med lite barnaktiviteter.
 Dagen avslutas kl. 14.15 med Slånkvasan och Godisregn. 
 Info: Ulla 073-671 81 51, Pia 070-208 61 56. Inträde. 
 Arrangör: Näs IF   
11.00-15.00 Typografiska museét, Hede
 Bekanta dig med den typografiska historiken och se hantverket med tryckning
 av servetter, visitkort, affischer m.m. Information: 070-636 15 31.
 Arrangör: Typografiska föreningen By 
11.00-15.00 Öppen gård, Fårgården/Björk 20
 Hälsa på våra får/lamm, vallhundsuppvisning.
 Försäljning av får/lammkorv m.m.  Kaffe & Loppis.
 Info: 072-521 28 67
 Arrangör: Fårgården
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.   
12.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-12.45 Lunchbön med musik. Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka
 En akustisk spelning där Vilma Flood och Pontus Lundin bjuder på både
 sitt eget material och sina egna favoritlåtar inom folk och bluesgenren.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
12.00-16.00 Afternoon Tea och kakbuffé i Herrgårdsmiljö, Smedsbo Herrgård
 Smedsbo Herrgård’s café serverar Afternoon Tea (150:-/pers) och kakbuffé
 (120:-/pers), ingen förbokning. (kontant el swish). Info: 076-848 50 05.
 Arrangör: Smedsbo Herrgård    
12.00-17.00 Loppis och visning av forngravar, Sisselbo 
 Två guidade visningar av järnåldersgravarna mellan Sisselbo och Österviken,
 kl. 12.00 och 14.00. Transport sker med traktor och vagn ned till gravfältet.
 Ett stopp görs halvvägs för visning av Sisselbos gamla, övergivna tomt.
 Guide: Ronnie Jensen. 
 På gården finns även Loppis, med prylar bestående av ”allt mellan
 himmel och jord” bl.a begagnade cyklar från 20” till 28”.
 Betalning kan ske med swish. Fika med hembakt bröd 50 kr/person.
 Info: Håkan Lindberg 070-523 40 40, 54lindberg12@gmail.com
 Arrangör: Håkan o Monica Lindberg    
13.30-15.00 Drop in vigsel och dop, By Kyrka 
 Högtidliga dop och vigslar i By kyrka utan allt för mycket praktiska
 förberedelser. För vigsel krävs hindersprövning från Skatteverket.
 Mer information: Kyrkoherde Ingrid Öberg Hägg 0226-775 25. 
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
14.00-14.45 Högläsning,  By kyrkas sakristia - Se återkommande arrangemang sid 2.
15.00-17.00 Slånkkör repetition, By Kyrka 
 Kör för hemvändare och körsångsintresserade i farten.
 Kören medverkar vid avslutningsgudstjänsten 30/7.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
18.00-19.30 Öppen meditation, Rudu 75 (Rudö), gammelstugan
 - Se program måndag 24/7. 
19.00-20.00 Konsert, ”Nattens drottning”, By Kyrka
 ”Nattens drottning”. Susanna Andersson,
 sopran och Irina Levgran, piano.
 Inträde: 150 kr, skolungdom halva priset.
 Insläpp och biljetter i By kyrka från kl 18.
 Samarrangemang Avesta Kammar-
 musikförening och By-Folkärna pastorat     
   
19.00 Bio: La la land, Solbacka bystuga  
 LA LA LAND vann sju Golden Globe-
 statyetter bland annat för Bästa film,
 Bästa regi, Bästa manliga och kvinnliga
 huvudroll och Bästa originalsång.
 Tidigare har filmen vunnit åtta
 Critics Choice Awards och New York Film
 Critics Circle Award för Bästa film.
 Entré 50 kronor, info 076-110 24 48
 Arrangör: Solbacka bystugeförening

ForngrAvAr
i SiSSElBo
Järnåldersgravarna i Sisselbo är från 
perioderna yngre folkvandringstid 
och vendeltid, ca 500–800 e.Kr. Den 
äldsta gården i Sisselbo är dock från 
historisk tid, troligen 1400–1500-tal. 
Arkeologen Ronnie Jensen tar oss 
genom historien i anslutning till den 
vackra Österviken.

Foto: Ronnie Jensen

drop-in-vigSEl ocH drop-in-dop
Många har varit sambor i flera år, men aldrig riktigt fått tillfälle att gifta sig. Livet sprang 
iväg och plötsligt kändes det konstigt att ställa till med stort bröllop. Under By slånkvicku 
gör By-Folkärna pastorat steget in i äktenskapet enklare genom att erbjuda drop-in-vigsel i 
By kyrka onsdag 26 juli kl. 13.30-15.00.
Kom utan stress och press och med kärlek och framtidstro i centrum. Kanske blev det inte 
heller tid för dop och då erbjuder vi även detta samma dag och tid. Om den som döps är 
under 18 år krävs vårdnadshavarnas medgivande. I annat fall behövs endast din egen vilja 
att bli döpt. Efter vigsel eller dop bjuder vi er på kaffe med dopp!

STämSÅng, ukulElE
ocH  SlidEgiTArr
En akustisk spelning där Vilma Flood och Pontus Lundin 
bjuder på både sitt eget material och sina egna favoritlåtar 
inom folk och bluesgenren. Pontus och Vilma lärde känna 
varandra på Kulturama 2013, båda flyttade till Stockholm 
för den utbildningen, han från de småländska skogarna, 
hon från Dalarna. Det blev fler och fler spelningar tillsam-
mans och de två ska snart spela in Vilmas nästa skiva på 
Gotland. De möttes i musiken och har blivit bästa vänner 
och skriver en hel del musik tillsammans.

nATTEnS
droTTning 

I år har vi i Avesta Kammar-
musikförening glädjen att 
hälsa världssopranen Susanna 
Andersson välkommen till
By kyrka. Hon har en koppling 
till Avesta eftersom hennas mor 
kommer härifrån. 2005 fick
hon Ebbe Königstipendiet.

Förutom vid Nobelprisutdelningen, så har Susanna sjungit på de flesta av Europas opera-
scener som Covent garden, Leipzig, Nürnberg och Ålborg. I våras framträdde hon i Mozarts
Trollflöjten som Nattens drottning på Göteborgsoperan.

Vi kan också glädja oss åt att erbjuda henne en förstklassig ackompanjatör i Irina Levgran, 
kyrkomusiker i Avesta-Grytnäs pastorat. Irina kom till Sverige 2002. Hon var tidigare
ackompanjatör vid Musikkonservatoriet i Baku i Azerbajdan. Hon har med sitt skickliga 
pianospel varit en verklig injektion till musiklivet i Avesta som solist eller ackompanjatör.  
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Vi erbjuder speciallösningar efter dina önskemål

- bekvämt och enkelt.
Se en komplett solcellsanläggning i drift.

Välkommen till vår visningspark!
Kontakta oss så berättar vi mer.

070-223 95 05 eller 070-282 75 05

Åkersbyn • By Kyrkby • www.lorex.se

med Solceller!

Producera din
egen
el...

GER ENERGI

En FAnTASTiSk rESA
Den musikaliska familjen Yngvesson guidar publiken i fantasins värld med blandad 
musik från spel och film. Föräldrarna Ingalill och Krister arbetar som pedagoger på kul-
turskolan i Avesta. Sönerna Leo och David som bägge har en gedigen musikutbildning 
bakom sig, har arrangerat musiken så den ska passa deras lite udda instrumentkombina-
tion, cello, klarinett och trumpet. Barnbarnet Ville är tredje generationen cellist men han 
kan tyvärr inte vara med på denna konsert.

HäSTEnS dAg i BjörkA
Dagen bjuder på uppvisningar i både dressyr och hoppning, 
en spännande femkamp och käpphästdressyr på ett sätt ni 
aldrig tidigare skådat! Passa på att prova på ridning, åka häst 
och vagn eller testa dina kunskaper på en tipspromenad.
Vi utlovar en rolig dag med mycket underhållning.

Torsdag 27 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-11.30 Körkollo, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 Hälsodagar, Rudu - Se program tisdag 25/7.
10.00-16.00 Ateljé ”Olles” i Rosse, Rosse 46 - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-17.00 Visning av förnyelsebar energi, Åkersbyn
 Demonstrationspark med solcellsanläggningar samt småskalig vindkraft,
 även demonstration av energilagringssystem.
 Info: Susanne Holmberg, LOREX AB 070-28 27 505
 Arrangör: Lorex AB
11.00-14.00 Promenadloppis, Djupviksvägen
 Ställ bilen vid båthamnen i Näs och ta en promenad längs den natursköna
 Djupviksvägen och fynda bland loppisborden. Näs IF säljer hamburgare och fika.
 Vid ihållande regn ställs loppisen in. Info: Ulla Sahlin 073-671 81 51.   
 Arrangör: Djupviksbor/Näs IF
11.00 Loppis, Djupvik 16 (granne till By Hembygdsgård) 
 Info: 0226-701 66 eller 070-255 71 60.
 Arrangör: Karin Johansson 
10.00-15.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2
10.00-15.00 By Vävstuga, HIP-gården - Se återkommande arrangemang sid 2.
     11.00-15.00 Hästens dag, Björka 
 Café och grill, lotterier och tävlingar. Hästloppis! Bord bokas via sms till
 tel. 073-622 88 69, senast 20/7. 50:-/st, betalas på plats (kontant eller swish). 
 Arrangör: Storbyns Ryttare
11.00-15.00 Loppis och broderier, Storbyns Bystuga i Bengtsbo - Se program fredag 28/7.
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.   
11.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher” - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 3.
12.00-12.45 Lunchbön med musik. Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka
 ”En fantastisk resa”, Familjen Yngvesson. 
 Samarrangemang: Avesta Kammarmusikförening och By-Folkärna pastorat 
12.00-17.00 Loppis, Sisselbo 
 Prylar ”allt mellan himmel och jord”, bl.a begagnade Cyklar från 20” till 28”.
 Fika med hembakt bröd 50:-/person. Betalning kan ske med swish.
 Info: Håkan Lindberg 070-523 40 40, 54lindberg12@gmail.com
 Arrangör: Håkan o Monica Lindberg
12.00-17.00 Loppis, Åsen 28  
 Gammalt och nästan nytt, bra kvalitet och till bra priser.
 Info: Sigge Lindén 070-917 07 66, siggelinden1950@gmail.com
 Arrangör: Sigvard Lindén
13.00-16.00 Öppet hus,Vatebo bystuga
 Kom och ta en fika på hembakat bröd
 Arrangör: Vatebo bystugeförening 
13.00- Guidad bussrundtur, Samling vid By Hembygdsgård
ca 16.00  Rundtur till Buska, Vatebo, Vadsbro och Rosse. 
 Busstur och fika 200:- Anmäl till Lena Ericsson 0226-711 19, 070-623 53 19.  
 Arrangör: By sockengille    
14.00-14.45 Högläsning,  By kyrkas sakristia - Se återkommande arrangemang sid 2.
17.00-19.00 Te-buffé, HIP-gården
 Varmt välkommen till vår trevliga tebuffé. Njut av vår mysiga trädgård
 där vi serverar smått och gott. Ingen föranmälan.
 Arrangör: HIP-gården 
17.00 Grillafton med helstekt lamm, Fårgården/Björk 20  - Se program fredag 28/7.
19.00 Teater, By Kyrka  
 Romeo och Julia på andra sidan älven. Författare och producent David Johansson.
 Inträde 100:- biljetter och insläpp från kl 18. Under 18 år gratis.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat

Visste du att:
I Avesta kommun

finns idag endast nio 
mjölkgårdar. Av dessa
ligger sex stycken på

By Slånkvickus
område. 



 

Tog du med 
dig dosan?

Nej, men mobilen.

Med Mobilt BankID kan du 
lämna dosan hemma.

Tog du med 
dig dosan?

Nej, men mobilen.

lämna dosan hemma.

Välkommen till Swedbank så berättar vi mer!
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Fredag 28 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola 
  Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-11.30 Körkollo, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 Ateljé ”Olles” i Rosse, Rosse 46 - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-15.00 Prova på fiske, Svartskissen   
 Nybörjarfiske Regnbåge, Röding och Öring.
 50:-/person. Korv med bröd, festis och kaffe finns till försäljning.
 Info: Tomas Holmberg Svart och Klarskissens Ädelfiske 070-252 51 60. 
 Arrangör: Svart och Klarskissens Ädelfiske
10.00-15.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2. 
11.00-15.00 Vi arbetar med ull, HIP-gården 
 På gårdsplanen arbetar några personer med ull. Info: 070-208 61 56
 Arrangör: HIP-gården
10.00-15.00 By Vävstuga, HIP-gården - Se återkommande arrangemang sid 2. 
11.00-15.00 Loppis och broderier, Storbyns Bystuga i Bengtsbo
 Loppis och utställning av broderade tavlor och andra broderier av Lars Lundberg. 
 Enklare fika. Frågor besvaras av Annelie Lindberg 070-608 94 52.
 Arrangör: Storbyns Bystugeförening
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.   
11.00-14.00 Dräktrådgivning, By Hembygdsgård 
 Kom och ställ frågor kring sockendräkter och delar till dessa. Ta gärna med
 dräkten eller delar som ni har frågor kring. Britt-Marie Nord svarar på era frågor.
 Info: 070-498 29 98.
 Arrangör: By Hemslöjd
11.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka
 - Se återkommande arrangemang sid 2.  
12.00-12.45 Lunchbön med musik.
 Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka
 ”Folkmusik i ny tappning”. Hans-Ers & Holmberg.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat  
12.00-17.00 Loppis, Sisselbo - Se program torsdag 27/7.
14.00-14.45 Högläsning,  By kyrkas sakristia - Se återkommande arrangemang sid 2.
15.00-17.00 Slånkkör repetition, By Kyrka - Se program onsdag 26/7.
18.00 Grillafton med helstekt lamm, Fårgården/ Björk 20 
 Vi grillar ett lamm under dagen som vi sedan avnjuter i vår trädgård.
 Begränsat antal, föranmälan och info 072-521 28 67.
 Arrangör: Fårgården
19.00  Downhill Bluegrass Band, By Kyrka     
 Downhill Bluegrass Band bjuder på sommarkonsert tillsammans med gästartister,  
 där bl.a. Pelle Lindström återkommer med sitt munspel och sin omisskännliga sångröst.
 Inträde 100:- under 18 år gratis, biljetter köpes i kyrkan från kl 18.
 Info: www.downhillbluegrassband.com
 Samarrangemang: By Folkärna pastorat och Downhill Bluegrass band 
20.00 -23.00 Musikunderhållning, Cafe Falkuddens camping
 Trubadur Johan B Andersson, en afton med musik från 50-60-70-tal.
 Info: kontakt@campingfalkudden.se
 Arrangör: Camping Falkudden

doWnHill BluEgrASS BAnd
Detta sexmannaband bjuder på den bästa bluegrassmusiken Sverige kan erbjuda,
med internationellt erkända instrumentalister, sångare och låtskrivare. Det
kommer att blandas musikaliska influenser från den amerikanska södern, bergen i
Appalacherna, ett uns svensk folkmusik och bluegrass sprungen ur Bergslagens mylla.
Allt framfört och paketerat av ett av Europas mest framstående bluegrassband.

lArS lundBErgS BrodEriEr
När Lars var i 30 års-åldern bodde han i lägenhet 
med sin familj. Han sökte då en avkoppling att ha 
på sin lediga tid. Valet föll på korsstygnsbroderier.

Varannan månad kommer det ett paket från den 
handarbetsklubb han är medlem i, men även extra 
broderier köps in. Många alster har blivit presenter, 
men även till vinster på olika lotterier. Lars är nu
79 år och broderar dagligen, och fortfarande
behöver han inga glasögon för att utöva sin hobby.

FolkmuSik i ny TAppning
Hans-Ers & Holmberg är en duo med rötter 
i folkmusik, jazz och pop. Duon består av 
kusinerna Jerker Hans-Ers (fiol) och Pär 
Holmberg (piano). Till vardags studerar båda 
musik, men på olika orter och inom olika 
genrer. Jerker går sista året på musikkonser-
vatoriet i Faluns folkmusiklinje och Pär går 
första året på Bollnäs folkhögskolas jazzlinje. 

Det var under åren tillsammans på musik-
konservatoriet i Falun som de började spela 
med varandra, till följd av bådas lust att
musicera genre-överskridande. Tillsammans 
har de spelat allt ifrån traditionell folkmusik 
till pop och improvisationsmusik.
Resultatet blev: Folkmusik i ny tappning.

By-folkärna pastorat

anders Östling (1914-1990)

Färgfoton
från södra By
på 1940-talet

Utställning i By kyrka 
under hela Slånkvicku!

Svart & Klarskissens

Ädelfiske
Köp fiskekort till Klarskissen
eller hyr Svartskissen!
Öppet året om • Välkommen!
Info: Tomas Holmberg 070/252 51 60

Installationer &
Reparationer

Försäljning av allt 
inom det elektriska

AKTIEBOLAG

Nyttja  
RotavdRaget!

Stora vägen 51 Horndal
Tel. 0226-401 20

070-688 42 96 • 070-688 42 97

Visste du att:
Dalälven är

440 km lång.
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isa-Susanne
Isa-Susanne, som bor på en gård
vackert belägen vid Rudus friska vatten,
har faktiskt två verksamheter.
Den ena handlar om konst och den
andra om meditation. 

”Det som folk mest förknippar mig med när det gäller By Slånkvicku 
är min konst och keramik. Från början brukade jag sitta uppe på 
HIP-gården och måla under slånkdagarna, för allmänt beskådande. 
Men de senaste åren har jag haft öppet hemma på gården i Rudö 75 
med öppen ateljé och utställningslokal”, berättar Isa-Susanne.

Isa-Susanne har alltid haft nära till konsten och läste till bildpe-
dagog vid Uppsala Universitet. På juldagen år 2000 flyttade hon 
med familjen till By Kyrkby. Och för tre år sedan var hon med och 
startade gruppen Konstnärerna i Södra By Socken, som varje år har 
en magnifik utställning på Byåsen.

Att hela tiden utmana sig själv och ge sig på sådant som man känner 
att man behöver förbättra är det som utmanar i konsten. Isa-Susanne 
vägrar att fastna i något fack utan prövar hela tiden nya motiv och 
uttrycksformer. Därför sysslar hon heller inte enbart med måleri 
utan även med keramik och så meditation förstås.

På Slånkvicku kan man prova på att meditera under Isa-Susannes 
ledning, någon förkunskap behöver man inte ha. Och konsten finns 
ju där för den som vill uppleva något alldeles extra. 

      

Falkudden camping och Stugby
I maj 2015 tog Marlies och Nico från Holland över Falkudden Camping och Stugby. Här kan man 
hyra stuga, parkera sin husbil eller husvagn och koppla av i en skön semester. Booking.com skriver 
träffande att ”Boendet ligger 1 minuts promenad från stranden” vilket är helt sant även om ordet pro-
menad kanske är missvisande. 

Campingen har även ett café med fin utsikt över vattnet. Här kan man inta enklare mat som smörgåsar, 
hamburgare, pannkakor och våfflor men även härligt fika som äppelkaka, cheesecake, milkshakes och 
mycket mer. Caféet är öppet hela veckan för den som är sugen på något gott.

I år är Marlies och Nico med i By Slånkvicku för första gången. På fredagen bjuds det upp till
musikkväll med trubadur  Johan B. Andersson. Han kommer att spela musik från 50-, 60- och 70-talet.
Plats finns det till alla som vill komma och lyssna och cafeét håller öppet hela kvällen.

Falkuddens välbesökta sandstrand med bryggor är inte bara till för turister, hit kommer bygdens alla 
barn under somrarna för att bada och äta glass. För vuxna besökare finns det torrare alternativet att 
hyra en båt och ge sig ut på Bysjöns spegelklara vatten. 

Vi är Dalarnas äldsta sparbank, grundad år 1837.  En regional bank som erbjuder alla tjänster du kan förvänta dig. Och mer.
Alltid med personligt engagemang, kunskap och snabba besked. En del av överskottet från vår verksamhet återför vi till vår region.

TEL 0225-358 00 | WWW.SODRADALARNASSPARBANK.SE

Vårt hjärta 
klappar för bygden
Hedemora, Avesta och Säters kommun. Här finns vi, Södra Dalarnas Sparbank. 
Dalarnas äldsta sparbank. I 180 år har vi verkat här och bidragit till utveckling och 
tillväxt i vår region.

Vi vill bidra till att du kan köpa en bostad, starta företag, leva gott som pensionär eller 
något annat som du drömmer om. Var stolt kund i Södra Dalarnas Sparbank så kan vi 
fortsätta att investera i er som bor här och förverkliga människors drömmar. 

Vi är en sparbank som brinner för bygden och alla ni som bor här. 

Eftersom vi inte har några aktieägare kan vi ge tillbaka av vår vinst till er. Varje år 
ger vi drygt 2 miljoner kronor till bland annat idrottsföreningar, kultur-verksamheter, 
utbildning och evenemang som gör Avesta, Hedemora och Säters kommun levande.

Välkommen till oss!

Fredag 28 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola 
  Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-11.30 Körkollo, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 Ateljé ”Olles” i Rosse, Rosse 46 - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-15.00 Prova på fiske, Svartskissen   
 Nybörjarfiske Regnbåge, Röding och Öring.
 50:-/person. Korv med bröd, festis och kaffe finns till försäljning.
 Info: Tomas Holmberg Svart och Klarskissens Ädelfiske 070-252 51 60. 
 Arrangör: Svart och Klarskissens Ädelfiske
10.00-15.00 HIP-gården har öppet - Se återkommande arrangemang sid 2. 
11.00-15.00 Vi arbetar med ull, HIP-gården 
 På gårdsplanen arbetar några personer med ull. Info: 070-208 61 56
 Arrangör: HIP-gården
10.00-15.00 By Vävstuga, HIP-gården - Se återkommande arrangemang sid 2. 
11.00-15.00 Loppis och broderier, Storbyns Bystuga i Bengtsbo
 Loppis och utställning av broderade tavlor och andra broderier av Lars Lundberg. 
 Enklare fika. Frågor besvaras av Annelie Lindberg 070-608 94 52.
 Arrangör: Storbyns Bystugeförening
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.   
11.00-14.00 Dräktrådgivning, By Hembygdsgård 
 Kom och ställ frågor kring sockendräkter och delar till dessa. Ta gärna med
 dräkten eller delar som ni har frågor kring. Britt-Marie Nord svarar på era frågor.
 Info: 070-498 29 98.
 Arrangör: By Hemslöjd
11.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka
 - Se återkommande arrangemang sid 2.  
12.00-12.45 Lunchbön med musik.
 Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka
 ”Folkmusik i ny tappning”. Hans-Ers & Holmberg.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat  
12.00-17.00 Loppis, Sisselbo - Se program torsdag 27/7.
14.00-14.45 Högläsning,  By kyrkas sakristia - Se återkommande arrangemang sid 2.
15.00-17.00 Slånkkör repetition, By Kyrka - Se program onsdag 26/7.
18.00 Grillafton med helstekt lamm, Fårgården/ Björk 20 
 Vi grillar ett lamm under dagen som vi sedan avnjuter i vår trädgård.
 Begränsat antal, föranmälan och info 072-521 28 67.
 Arrangör: Fårgården
19.00  Downhill Bluegrass Band, By Kyrka     
 Downhill Bluegrass Band bjuder på sommarkonsert tillsammans med gästartister,  
 där bl.a. Pelle Lindström återkommer med sitt munspel och sin omisskännliga sångröst.
 Inträde 100:- under 18 år gratis, biljetter köpes i kyrkan från kl 18.
 Info: www.downhillbluegrassband.com
 Samarrangemang: By Folkärna pastorat och Downhill Bluegrass band 
20.00 -23.00 Musikunderhållning, Cafe Falkuddens camping
 Trubadur Johan B Andersson, en afton med musik från 50-60-70-tal.
 Info: kontakt@campingfalkudden.se
 Arrangör: Camping Falkudden

Årets
utBYte

Årets
utBYte

Årets
utBYte

Årets
utBYte
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Party!
Näs IP

Lördag 29 juli kl. 20–01
Honeyboy Slim

& the Bad Habits
the Go Getters
rockar loss i ladan!

Entré: Utställningen 100:-  Partyt 180:-
info: www.mooneyessweden.comUt
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enklare renoveringar

AvestA  0226-63 68 00
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Vi är din
extra resurs!

Vi kan fixa!

Snart 30 år
i branschen!

lördag 29 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-16.00 Öppen ateljé i Storbyn, Storbyn 22 
 Välkommen att se konst i ateljén och i galleriet.
 Info: 073-414 86 22
 Arrangör: Ateljé Storbyn/Anki Hansson 
10.00-16.00 Ateljé ”Olles” i Rosse, Rosse 46 - Se återkommande arrangemang sid 2.
10.00-01.00 Rat Fink Reunion, Näs IP 
 Rat Fink Reunion , Bil o MC utställning och dans på kvällen.
 Håkan Johansson 0226-704 80, 070-387 31 00.
 Arrangör: Mooneyes
10.00-14.00 Prova på skytte, Skjutbanan i Born
 Prova-på-skytte med frågesport under engagerad
 ledning av klubbmedlemmar. 
 Priser utlovas efter juryröstning.
 Fika finns att köpa.
 Kontaktman Göran Markusson, 070-720 04 22,
 Kostnaden för att skjuta är 100:-
 Vi håller med vapen och skott.
 Arrangör: Hovnäs Jaktklubb
10.00-16.00 Öppen ateljé i Sundsbacken, Ateljé Sundsbacken/Tyttbo
 Utställning, kurser, workshop i garn och fårullets tecken, försäljning
 av slöjdalster, gästutställare. Enklare förtäring.  Info 070-397 61 47.
 Arrangör: LeJa´s Lena S&H     
     10.00-13.00 Kurs: Tillverka dina egna hudprodukter, Ateljé Sundsbacken/Tyttbo.
 Vi får praktiska och teoretiska kunskaper att tillverka hudprodukter.
 Kompendium och det vi tillverkar tar vi med oss hem.
 Anmälan till Christina 073-405 07 03, senast 16 juli. Pris 400:- inkl. material.
 Arrangör: Frisk i Naturen, Christina Hansson   

11.00-16.00 Kaffeprovning ”Inte en vanlig kopp kaffe”,
 Ateljé Sundsbacken/Tyttbo
 Vår kaffemästare Elin Abrahamsson kommer nu åter till oss med
 ett nytt tema om att njuta av kaffet. Kaffeproduktion, olika smakresultat.
 Alternera en helt vanlig kopp kaffe till något lite mera extraordinärt.
 Varje sittning 1,5 tim teoretiskt och praktiskt.
 Två sittningar kl. 11.00 och kl. 14.00.
 Anmäl till Lena LeJa´s 070-3976147, begränsat antal platser.
 Kostnad 100:-/pers. 
 Arrangör: LeJa´s Lena Jarlgård 
11.00-16.00 ”Garnkul”, kom och upplev kreativitet med GARN,
 Ateljé Sundsbacken/Tyttbo
 Anna och Annelie visar och tipsar om hur du kan låta
 fantasin flöda i stickning och virkning.
 Workshop, med är också Karin och Ulla-Stina,
 se och prova på bl.a nålbindning.
 Info: 070-397 61 47. Butiken Garnet, i Gävle.
 Arrangör: Butiken Garnet i Gävle     
11.00-17.00 Se Kameler i Bodarne, Bodarne 4 - Se program tisdag 25/7,
11.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.   
11.00-14.00 Dräktrådgivning, By Hembygdsgård - Se program fredag 28/7.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka - Se återkommande arrangemang sid 2.  
12.00-12.45 Lunchbön med musik. Årets tema är kvinnor i bibeln. By Kyrka   
  ”Från Bach till Gershwin”.  Martina Callmer Eriksson, sopran,
 Andreas Larsson, tenor, och Irina Levgran, piano.
 Samarrangemang: Avesta Kammarmusikförening
 och By-Folkärna pastorat

18.00-19.00 Helgsmålsmusik, By Kyrka
 Du lindar av olvon - ett himmelskt möte
 med Rune Lindström.  
 Lars Hjertner, Maria Hultén Birkeland
 och Helené Thunberg.
 Inget inträde. Kollekt.
 Kyrkan öppnar kl. 17.00.

FrÅn BAcH Till gErSHWin
Vid lördagens lunchkonsert får vi ett spännande möte med sopranen Martina Callmer
Eriksson och tenoren Andreas Larsson. Martina är lärare på Karlfeldtsgymnasiet och
Andreas är lokalvårdare på Samhall. 

vi älSkAr Färg ocH
lÅTEr dET Som vill, kommA
FrAm pÅ mÅlArdukEn.
Det ena leder till det andra ibland blir det föreställande 
och andra gånger är det abstrakt. Mona har sin ordinarie 
ateljé i Horndal där hon även har kurser i Vedic art.
I måleriet använder hon ofta akrylfärg och tempera
som hon sedan förstärker med struktur, pärlor och glitter. 
Hon kommer även visa textilt skapande som väskor och 
kuddar.

Ingalill är Vedic Art lärare men har för närvarande
måleriet som hobby. Det är naturens skönhet och mystik 
som inspirerar henne. Anki målar mest  föreställande 
bilder i akvarell men också nonfigurativa målningar i 
akryl och med tusch.

du lindAr Av olvon
- ETT HimmElSkT möTE
mEd runE lindSTröm  
Lars och Maria kommer att berätta anekdoter
kring Rune Lindström och hans konstnärskap 
inspirerat av Erik Axel Karlfeldt, samt spela och 
sjunga delar ur Himlaspelet och Marias tonsätt-
ningar. Både Lars och Maria är Rune Lindström-
stipendiater och de debuterade tillsammans i 
Hedemora Teaterlada för ca 25-30 år sedan.
Lars är verksam som skådespelare och sångare
vid Göteborgsoperan. Maria har frilansat som
musiker, sångerska och kompositör under snart
30 års tid och arbetat med allt från Kungliga
Filharmoniska orkestern till Krogshow på Börsen 
med Tommy Körberg.

Martina och 
Andreas kom-
mer att ack-
ompanjeras av 
Irina Levgran.

Tips!
Bli av med

sorgränderna i te/
kaffekoppen genom
att blanda en sked

bakpulver med
kokande vatten. 

Kort fakta:
Sänk surhetsgraden

i jorden med
bikarbonaten och få

en sötare smak
i tomaten.
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Fråga oss när det gäller!

Skog och Lantbruk

Förmedling, Värdering, 
EU rådgivning, Ekonomi,
Deklaration, Skatt mm.
Vi delar gärna med oss av vår 
kunskap! 

        

Hedemora 
Kenneth 070-654 5306
Mona 073-679 3933
Sven 076-548 7223 

Söndag 30 juli
08.00-20.00  Konstupplevelser på Tallåsen, vid By skola
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
     
10.00 Kaffeservering, By Kyrka/Kyrktältet
 Arrangör: By-Folkärna pastorat    

10.30 Mycket om Bydräkten, By Kyrkas parkering    
 Dräktparad på kyrkans parkering (vid regn i kyrkan).
 Britt-Marie Nord visar och berättar.
 Arrangör: By Folkärna pastorat/Vuxenskolan 
     11.00 Gudstjänst i Folkton och
 Avslutning på Slånkvicku, By Kyrka 
 Avslutning på barnkörkollo.
 Medverkande: Körkollo, Slånkvickukör, Heléne Thunberg,
 David Johansson och Ingrid Öberg-Hägg.
 ca 12.00 avslutning på Slånkvicku
 Bär gärna folkdräkt.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
     
11.00-17.00 By Hemslöjd - Se återkommande arrangemang sid 2.
11.00-17.00 Utställningen ”Folkskolans skolplanscher”
 - Se återkommande arrangemang sid 2.
12.00-15.00 Öppen Kyrka, By Kyrka 
 Fotoutställning med Anders Östlings färgfoton
 från södra By på 1940-talet.
 För Barn: Leta 10 björnänglar i kyrkan,
 var med på utlottning av vinster sista söndagen.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat
19.00 Teater, By Kyrka
 Romeo och Julia på andra sidan älven.
 Författare och producent David Johansson.
 Inträde 100:- fritt under 18 år.
 Arrangör: By-Folkärna pastorat

dräkTpArAd
I mer än hundra år har vi bybor burit 
vår sockendräkt. Den kvinnliga dräkten 
rekonstruerades 1915 och den manliga 
några år senare. Många av oss har
haft förfäder som brukat den i både 
arbete och fest, glädje och sorg.
Här ser vi nu några unga traditions-
bärare som för kulturarvet vidare.

Bygg- &
inrednings-
montering
Åke Sahlin

Djupviksvägen 17 • By Kyrkby
0226-704 04 • 073-18 27 287

Studiecirklar & 
kurSer i aveSta

Kontakt/anmälan: www.sv.se/dalarna
e-post: avesta@sv.se • 0226-564 00

• Akvarellmålning • Keramik • Knyppling
• Lappteknik • Vävning • Folkdräktssömnad
• Bugg • Foxtrot • Folkdans • Biodling
• Släktforskning • Medicinsk yoga
• Holistisk yoga • Kundaliniyoga
• Oljemålning • Italienska
• Motorsågskörkort AB • Jägarskolan
• Surfplatta/Ipad • Iphone/smartphone • Data

Högsta kvalitet! Köp direkt 

från odlingsväxthusen. 

Lundins väg 18 HorndaL 0226-400 36

REA!
på utvalda

varor, olika

sorter varje vecka.

Så långt lagret räcker.

Sommar-Massor av 

Sommar-

blommoR!

Vardagar 10-18 • Lördagar 9-13

Semester-
stängt

23/7-17/9

du kommEr 
väl  iHÅg...
Lämna in ditt ifyllda 
aktivitetskort!
Fina priser kommer
att utlottas under
avslutningen i By Kyrka.

Har du idéer och tips
om By Slånkvicku, eller 
kanske vill nominera 
någon till årets Bybo
2018, så lämna gärna
in detta tillsammans
med aktivitetskortet.

Visste du att:
Betesmarken i Fullsta 
räknas till de värde-

fullaste i Dalarnas län
vad gäller flora

och fågelliv.

Hälsa på våra Åsenfår!
Vallhundsuppvisning

Försäljning av får/lammkorv  
Kaffe & Loppis • MM

Öppen gÅrd
Ons 26 Juli kl 11-15

Björk 20 • By Kyrkby • 072-521 28 67



om Byborna vill så
ses vi igen 2018,

vecka 30 som alltid!

 STorT TAck
till alla våra annonsörer!

    Ett speciellt tack till:

Ramper för alla situationer
Fler och fler människor har upptäckt de många 
användningsområdena för våra portabla ramper
Den perforerade ytan gör ramperna säkra även under hög belastning och ger 
utmärkt halkskydd. Ramperna är lätta att ta med och ställa upp bakom en bil eller 
släpvagn. Perfekt för motorcyklar, mopeder, ATV och snöslungor. Eller varför inte 
använda en ramp i trädgården för att köra upp skottkärran till komposthögen? 

Feal är en ledande producent av ramper för personer med funktionsned-
sättning och uppkörningsramper av aluminium för transportindustrin, såväl 
portabla ramper som fasta moduluppbyggda ramper. För mer information, 
besök vår hemsida: www.feal.se
 

För ytterligare information:
Ring 070-250 43 40, eller maila till slankvicku@bykyrkby.se eller gå in på

www.byslånkvicku.se

Vi ska vara
kundernas
första val
med en
verksamhet
i världsklass

Fors Bruk ingår i Stora Enso-koncernen och
är en del av affärsområdet Consumer Board.
Vi tillverkar falskartong som används till
konsumentförpackningar för bland annat livsmedel
och grafiska produkter såsom gratulationskort
och bokomslag. Vi har en årskapacitet
på 400 000 ton och är cirka 530 anställda.

www.storaenso.com

Västanhede Trä o Järn

Trä • Järn • Färg • golv • Bygg

Västanhede Trä o Järn
Buskavägen 19 HORNDAL • 0226-710 39

Mån-fre 7.30-17.30 Lör 9.00-13.00 • www.vhtj.se

Aktuella
kampanjer

se hemsidan!

rABATT
vecka

30

rABATT
på valfri vara15%

Erbj. gäller endast under vecka 30, 2017 och på lagerförda varor. 

Kan ej kombineras med ev. andra erbjudanden och extrapriser.

Din kompleTTA
Bygg & JärnhAnDel


