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Mellan Värmland och Närke skapar 
Kilsbergen ett spännande och givande 
gränsland där allt kan hända. Vid 
Kilsbergskanten möts slättbygd och 
bergsbygd, storskalighet och mångsys-
slighet, vardag och fantasi, bebyggelse 
och tyst natur, kultur och det vilda. 
Här bor och arbetar kreativa, drivna, 
envetna och säregna skogsfolk.

Dessa kontraster skapar en givande 
drivnäring för folk, föreningar och 
företag i bygden och i kontrastrika 
möten skapas förståelse och inspira-
tion. Här kan man leva och verka med 
respekt för och i samklang med natur, 
kultur och djur på landsbygden.

I KIlsbergsKanten Kan allt hända

Foto: Per Arneborn

Häftet du håller i handen är även Kils-
bergskantens företags- & föreningskata-
log. Många företag har verksamhet året 
runt. Titta efter symbolen
På sista sidan hittar du infomation om 
föreningens idé och verksamhet. 

ÖvrIga symboler I häftet

= parkering
= toalett

= fika
= mat
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www.KIlsbergsKanten.se 

Upplev KIlsbergsKanten
på kartan och vilka hållpunkter med 
fasta tider som finns på mittuppslaget, 
s. 8 -9!

Kommer du utifrån och vill övernat-
ta? Titta efter denna symbol 
och på www.kilsbergs kanten.se för 
mer information!

= fika
= mat

Upplev på cyKel
Ta cykeln och ge dig in i Kilsbergs-
kanten på upp levelser. Cykelkarta kan 
hämtas på alla ställen med denna sym-
bol: 

Under Upplev Kilsbergskanten 17 -18 
augusti 2013 kan du få en inblick i 
denna fina miljö.

Från Dormen i syd till Klunkhyttan 
i norr finns det något att uppleva för 
alla smaker och intressen. Klockan 
11–17 (se varje punkt för eventuella 
avvikande tider) har företag, förenin-
gar och privatpersoner öppna hus och 
gröna rum. Kilsbergskantens fina natur 
och kulturhistoriska miljö följer dig på 
resan oavsett vilka besöksmål du väljer 
att ta del av. Se var de öppna husen är 

Maja Malmgren lämnade oss den 8 
mars 2013. Men inte tomhänta. Vi 
har mycket att tacka Maja för. 

Hennes värktabletter av ull har lin- 
drat leda och värk hos många. Hennes 
goda surkål har inspirerat andra att 
göra egen surkål. Hennes brinnande 
intresse för lerhus återinförde lerbyg- 
gandet i Sverige. Maja byggde även 
upp sitt eget hus av lera med hjälp av 
vänner och ett stort kontaktnät.

Maja var en av initiativtagarna till 
Vekhyttedagarna som sedan utveck-
lats till Upplev Kilsbergskanten.

Majas lerhus (punkt 37) kommer att 
visas under upplevelsehelgen av Lars 
Hansson kl. 11.00 och 14.00 lör. och 
sön. För information övrig tid 
0585-241 26.

tIll mInne av maja malmgren

37
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KlUnKhyttan

Kaffe & våfflor i MasMästarstugan 
Servering av kaffe och våfflor. Åke Åberg visar en ny modell av 
hyttan samt foton från brukstiden och rivningen.

Västernärkes Hembygdsförening, Åke Åberg, 
tel, 019-29 24 16.

leKhyttan 
Konst i KilsbergsKantens nav 
Lokala kreativa människor som skapar på sin fritid ställer ut 
sina tolkningar av bygden m.m. Läs mer under respektive 
punkt nedan.

Kolbullar och pilbågssKytte

Pilpågsskytte på ulv i fårakläder för barn under 12 år. Stek en 
kolbulle med fläsk över öppen eld och bli mätt och belåten på 
gammeldags vis. 65 kr/pers, gratis för barn under 12 år.  Har vi 
tur blir det musik till maten!

Föreningen Kilsbergskanten 
Hans Olsson, tel. 070-508 06 08 
info@kilsbergskanten.se
www.kilsbergskanten.se

illustrationer, sMide & textil

Kapitän är ett arkitektkontor med fokus på formgivning & 
inredning. Här ställer Anneli Linder ut arbeten i smide och 
textil och Jonas Linder illustrationer, många med Närke- och 
Kilsbergsmotiv. Några alldeles nya.

Kapitän
Näbbtorgsgatan 2, 702 23 Örebro
tel, 019-12 57 80,
Anneli Linder, tel. 070-752 57 81
Jonas Linder, tel. 070-752 57 80
info@kapitan.se 
www.kapitan.se

gränslös ull

Åsa Edberger Benallal visar ullens oändliga möjligheter.
tel. 073-033 12 22.
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fotoutställning

Per Arneborn visar fotografier på vilda djur och natur i Närke.
per.arneborn@tele2.se.

fotoutställning ”en nära natur”
Fotoutställning och information om höst-
ens fotokurser. Jag svarar på frågor om 
fotografering och berättar om mitt bilds-
kapande. 

Daniel Alsarve Photography
tel, 070-719 86 75
www.danielalsarve.com

hallagården 
Café i magnifik miljö med nybakat bröd och nybryggt kaffe. På 
gården finns även butik med ullvaror från egen produktion. Vi 
har rumsuthyrning och en museal del. Arrangerar temadagar, 
kurser och utställningar.

Hallagården Lekhyttan
www.hallagarden.nu
tel, 019-29 20 92
Ordinarie öppettider: se hemsidan.

god husMansKost i heMtrevlig Miljö 
God hemlagad husmanskost. Läckra smörgåsar. Nybryggt kaffe 
och goda bakverk. Kiosk med baslivsmedel. Fiskekort till Vil-
lingsberg. 
Skall du ha fest eller möte? Utnyttja vår cateringverksamhet.

Lekhyttans Kök & Kiosk
Telefon: 019-29 20 20
Webb: www.lekhyttekiosken.se
Mail: info@lekhyttekiosken.se
Ordinarie öppettider: Alla dagar 8-20.
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norra vIssboda

tapetserarvarKstad

Kom och titta in i en tapetserarverkstad. Se hur man jobbar 
med traditionella tekniker och material. Under helgen pågår 
en kurs där du kan se när eleverna arbetar med sina 
objekt. Hedvig klär och stoppar om möbler. 

Hedvig Mott, tel. 073-310 02 18
hedvig.mott@telia.com
www.hedvigklarommobler.se
Ordinarie öppettider: Boka tid.

rIbbohyttan
leKsaKsfabriKen/utställning/filM & café

Visning av bilder, berättelser och leksaker från fabrikens histo-
ria. Kontinuerlig film om livet i dagens Kilsbergkanten.
Olivia Egeberg, stud.landskapsarkitektur, ställer ut personliga 
teckningar.
Martin Lorentzen (smedlärling, Kongelige teater København) 
visar egen produktion och smidesverksamhet.
Utomhuscafé med hembakat, ginger ale och an-
dra härligheter. 
Sön kl. 16 visar Lars Sätter film från 40-talets 
Ribbohyttan och Vekhyttan.

Anne Gro Egeberg, tel. 070-480 65 66.
www.ribbodaleksaksfabrik.se
www.kilsbergskanten.se
Ordinarie öppettider: Bioverksamhet för med-
lemmar i föreningen Kilsbergskanten.

veKhyttan
loppis på Kalvavreten

Kom och fynda på loppis i Vekhyttan. Allt från prylar till
barnkläder.

Madeleine Kleingardt och Viktor Gustafson, 0585-201 64
Vekhyttan, Östragården 3
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hållbar byggnation & inredning

av jord ab
Här finner du färg i påse med tillbehör och utvalda produkter 
inom hållbar byggnation & inredning. Fynda färger i outlet-hyl-
lan! Vi förmedlar också kunskap om äggoljetempera och håll-
bar byggnation genom kurser, färgsättningar, konsultationer, 
föredrag och boken Jordens färg.
Under helgen presenteras en flexibel möbelserie för kreativa 
möten av Hultforsen Bygg och Snickeri och Milis Ivarsson.

Av jord AB
0585-241 37
070-552 41 37
info@avjord.se
www.avjord.se
www.facebook.com/avjord
Ordinarie öppettider: Nätbutik och besök enligt överenskom-
melse.

fönsterrenovering

Jag visar fönsterrenovering: tar bort färg och kitt, byter glas och 
kittar. Under resten av året renoverar och tillverkar jag fönster, 
gör möbler och mindre föremål på beställning.

Kvistbro Träverkstad
Eleanor Heinonen
Tel. 070-212 32 01
ellis@kvistbrotraverkstad.se
www.kvistbrotraverkstad.se
Ordinarie öppettider: enl. överenskommelse.

försäljning av haMpaproduKter från a-ö
Vi har ett marknadsstånd där vi visar och säljer ett stort spek-
trum av hampaprodukter för bygg, hälsa och hushåll. Isolering, 
frön och textilier...

Hampvaruhuset
Mari Elfving, tel. 070-919 95 59
info@hampvaruhuset.se
www.hampvaruhuset.se
Ordinarie öppettider: nätbutik.
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= informationsskyltar

= öppet hus
= cykelkarta
= information
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hållpUnKter Under helgen

tid lördag 17/8 söndag 18/8

1000 • 10-18: Hidinge nya 
kyrka öppen (visning av 
kyrkan och tornet vid 
förfrågan.(27).

• Yoga (34)
• Mini boot-camp (17)

• 10-18: Hidinge nya kyrka 
öppen (visning av tornet 
vid förfr.(27).

• Högmässa i Kvistbro kyrka  
(26)

• Yoga (33)
• Mini boot-camp (17)

1030 • Visning av Hidinge 
gamla kyrka och 
altartavla (35)

1100 • Visning av Majas lerhus 
(37)

• Visning av Majas lerhus 
(37)

1200 • 12-16: Kvistbro kyrka 
öppen (visning vid 
förfrågan.) (25)

1300 • Modeshow (20)

1400 • Konsert Hidinge Nya 
Kyrka (27 & 28)

• Visning av Majas lerhus 
(37)

• Visning av Hidinge gamla 
kyrka och altartavla (35)

• Visning av Majas lerhus 
(37)

1600 • Film om Ribbohyttan och 
Vekhyttan (10)

1800 • Musik vid helgsmål (27) • “Hela kyrkan sjunger” (27)

1830 • Kulning från tornet (27)

1900 • Sånger vid elden (34)



1010

inredning från hultforsen bygg och snicKeri

Kök, möbler, fönster, dörrar. Inredning och byggdelar av mas-
sivträ i furu, al eller björk, handmålade med linoljefärg eller 
äggoljetempera och detaljer av andra naturmaterial som sten, 
linnetyg m.m.

Spårgatan 1, 671 30 Arvika 
Telefon o fax 0570-120 89 Börje Gradin 070-365 11 16
info@hultforsen.com  Randi Sollie 076-808 04 51

natur & Miljö i centruM

Naturskyddsföreningen i Västernärke ställer ut med informa-
tionsbord om den lokala föreningens aktiviteter och rörelsens 
målsättning.

Roger Björkeroth 070-3263754.

sIxtorp
Mini boot-caMp örebro Military training
Upplev ett roligt, jobbigt och annorlunda träningspass!
Kroppen, stockar, stenar och terrängen 
utgör motstånd och du stärker kon-
dition, muskler och balans under en 
timme. Sedan väntar badtunna och ve-
deldad bastu samt god utelagad mat.
Kl. 10 Sixtorp, obligatorisk anmälan via 
www.eliasons.se
Kostnad 290kr, faktureras efter din anmälan
Magnus Eliason 070-316 52 34 -tala in så ringer jag upp!

mUllhyttan

Konst, böcKer & utställningar 
Öppet hus under besöksdagarna med försäljning av böcker, nya 
och gamla. Utställning i källargalleriet.

Ateljé Mjölkboa
Måna N. Berger, tel. 070-328 87 39
mana.nauenfeldt.berger@tele2.se
www.mjolkboa.dinstudio.se
Ordinarie öppettider:  lörd 11–15 och enl. överenskommelse.

Ateljé Mjölkboa

17
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återbruK

I Mullhyttans gamla missionshus får äldre saker nytt liv. Här 
hittar du återbruk & design av möbler och inredningsdetaljer. 
I trivsam miljö kan du fika t.ex. kaffe & hembakat bröd eller 
glass. 

Fyra systrar
Elisabet Söder, tel. 076-815 00 97
elisabet@fyrasystrar.se  
www.fyrasystrar.se
www.facebook.se/fyrasystrar
Öppet i juli: onsd–sönd 11–18
Ordinarie öppettider: torsd 11–18, lörd kl 11–15.

astas ullriKe

Ullkläder till vardags och fest för hela familjen.
Kläderna visas på ett lekfullt sätt i modeshow 
sön kl 13.00 i Mullhyttans ordenshus.

Besöksadress övriga dagar:
Dormen Bäcklunda
71694 Mullhyttan
Kontakt: Astrid Malmgren Larsson
Boka tid för besök: 076-134 63 63.

hantverKstorg i Mullhyttans ordenshus NTO-IOGT lokal
Välkomna in till en härlig blandning av utställare. Här finns 
hanverkare och  företagare från Kilsbergskanten med omnejd. 
Fiskdamm för barn. Fiska själv din fisk.

bäcKlUnda/bäcKatorp

stenugnsbaKad pizza & trädgårdscafé

Kom och njut av vår populära stenugnsbakade pizza  eller slå er 
bara ner under ekarna i trädgårdscafét i Bäcklunda. Provsmaka 
äppelmust som tillverkas på plats i trädgården. 
Larssons gamla affär, Bäcklunda
Ida Mangsbo, tel. 0585-431 29. 

20
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egendesignade KaKfat & nysKapande återbruK 
Kom och fynda bland handgjutna fat, krukor och prydnader i 
betong, våra vackra flervånings-kakfat tillverkade av gammalt 
porslin, vacker papperskonst med mera. 

Design By Folia
Ida Mangsbo, tel. 0585-431 29
i_mangsbo@hotmail.com
nätbutik: www.etsy.com/shop/DesignByFolia

hantverKsförsäljning och teKniKdeMonstration

Hantverkstorpet är öppet båda dagarna med försäljning av    
egentillverkat hantverk (företrädesvis i ull), samt kursinforma-
tion och demonstration av gamla textila tekniker.
Hantverkstorpet, Bäckatorp

Ulla-Britt Sätter, tel. 070-722 79 10
www.hantverkstorpet.se.
Ordinarie öppettider: enl. överenskommelse.

garn och presentbutiK

Försäljning av garn, fågel- och djurklockor mm. Stickcafé.
Sitt gärna ner en stund och sticka.

Ditt & Datt
Karin Börjesson. tel, 070-572 41 87
www.dittodatt.se
Ordinarie öppettider: Tisdagar. 14.00-18.00.

KvIstbro
öppen KyrKa

Kvistbro kyrka öppen lö 12-16. Visning vid 
förfrågan. Sö 10 Högmässa.

Kvistbro kyrka. Kontaktinfo: se punkt 26.

hIdInge/sKärmartorp

öppen KyrKa för alla åldrar

Lö och sö 10-18. Hidinge nya kyrka öppen m. guidad visning 
av kyrkan och tornet vid förfrågan, kaffeservering, barnhörna 
m teckningstävling och skattjakt, konstutställning av Christina 
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Dahlström och fotoutställning bl.a. ”Hur var det när kyrkan var 
ung”. Lö 14 konsert med Pernilla Sundin, se pkt 28 (Obs en-
tré!). 18 musik vid helgsmål Joanna Lysén och Ida Blomqvist. 
18.30 kulning från tornet. Sö 18 ”Hela kyrkan sjunger” med 
Kent Lundberg, Knistakören och Espresso.

Knista församling, Svenska kyrkan 
knista.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/knista

pernilla sundin: blå bergens sång

Berättarkonsert tillsammans med gitarrist Gunnar Hjorth lö kl 
14, Hidinge kyrka. 80 kr. Passa på att köpa signerad Kilsbergs-
bok med CD i folkton direkt av författaren lö 
11-17 eller se årsprogram/blogg: 
www.pernillastund.blogspot.se.

Pernilla Sundin
Bokning av berättarbesök: 076-229 29 17

utställning av Konst och KonsthantverK

Utställning i Hidinge nya kyrka med fantasifulla tavlor i olja 
och akryl och Katter målade på stenar.  
Christina Dahlström
tel. 070-693 28 52 
stenkatten5@hotmail.com

haMMarverKet

Trädgårdsplanering/design, rådgivning m.fl. trädgårdstjänster.
Under helgen laddar vi upp i handelsboden med många fina 
änglar och inspiration.
Strömmingsmacka med trädgårdens örter 20kr. kl. 13-16.

Hammarverket
Stina Hammar; landskapsingenjör, 
naturbrukslärare, trädgårdsmästare
Pierre Hammar; finsnickare
tel. 070-317 70 39
hammar@hammarverket.se 
Ordinarie öppettider och aktuell info: www.hammarverket.se
Följ oss på blogg och Facebook!
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cajsa Wargs trädgård & städ 
Trädgårdsskötsel, torghandel och flyttstäd 
Under helgen kommer vi att ha hemgjord sylt, marmelad och 
chutney. Perenna växter mest kryddor.

Britt-Marie Cederström 
tel. 073-954 46 53 
bm.cederstrom@hotmail.com
www.cajsawarg.com
Följ oss på Facebook. 

föreningen tysslinge företagare 
Vi verkar för att göra områdets företag och föreningar synliga 
och för att skapa en gemensam plattform, genom nätverk och 
samverkan. Kom gärna och hämta en företagarkatalog 
Välkommen som medlem du också!

Tysslinge företagare
c/o Tysslinge lokala nämnd
Härdvägen 3, 719 40 Garphyttan
www.tysslingeforetagare.se
Vi finns på Facebook.

lisas växthus 
Jag visar pelargoner och säljer sticklingar av pelargoner. 
Lite perenna växter. Kaffe och pelargonkaka.

Annelis Löfström/Lisas Växthus 
0585-280 96, 070-691 45 85 
annelisloefstroem@hotmail.com
Lisas Växthus finns på Facebook. 

yoga vid leKebergsbro

Yoga, musik och ayurvedisk läkekonst.
kl. 10   Enkelt ”prova på” yogapass 
kl. 11-16  Ayurvediskt café samt ut-
ställning av Vedic Art och silversmide. 
kl. 19 (lö) Sånger  vid elden.
Kontakt: 073-142 44 56, 073-963 70 90  
www.lekebergsbro.se
Varmt välkomna!
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hidinge gaMla KyrKa visas!
Hidinge Gamla Kyrka och altartavla visas lö 10.30 samt sö 14.
Kontaktinfo: se punkt 26.

vIntrosa

tant grön och hela härligheten

Välkommen till Tant Grön! Handelsträdgården, växhuset, den 
gröna butiken och caféet är fyllt med godsaker för alla sinnen! 
Strosa runt, njut och hälsa på gårdens får. En mysig utflykt året 
runt för hela familjen! 

Tant Grön
Fårahagen 320
719 32 Vintrosa
tel. 019-29 48 48
www.tant-gron.nu

tack alla besökare och medverkande 

för ert deltagande!

35
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KontaKvägar
www.kilsbergskanten.se
info@kilsbergskanten.se

Anne Gro Egeberg, Ribbohyttan, 
ordförande, kontaktperson Navet 
070-480 65 66
annegro57@gmail.com

Kristina Jedberger, Örebro
sekreterare
019-29 90 30
jedberger@telia.com

Milis Ivarsson, AvJord Vekhyttan, 
kontaktperson företagarnätverk, 
070-552 41 37
info@avjord.se

Lars Eriksson, Brohyttan,
kontaktperson sociala aktiviteter, 
070-365 31 86
lars123@telia.com

Anders Johansson, 
Lekhyttan Kök & Kiosk, 
kontaktperson besöksnäring, 
070-580 00 95
info@lekhyttkiosken.se

Vill du vara med på en spännande resa där nya och gamla tankar 
möts? Välkommen att bli medlem i föreningen. Hör av dig om 
du vill veta mer!
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fÖrenIngen KIlsbergsKanten
Vi vill utveckla bygden vi bor och verkar i för att stärka sam-
manhållningen och få fler att upptäcka vår närmiljö. 
Vi vill att våra företag ska bredda sin marknad genom samver-
kan samt stimulera till nya företag.  
Vi vill slå vakt om ett varsamt och uthålligt nyttjande av Kils-
bergskantens natur.

aKtIvIteter
Kilsbergskantens Nav. Föreningen är numera ägare av Lekhyt-
tans gamla skola, en fin men nergången gammal skolbyggnad. 
Målet är att få en egen bygdegård.  Vi renoverar byggnaden 
med ideella krafter i social gemenskap. En spännande, ut-
manande resa. Tisdag ojämna veckor kl. 18-20. Utställning 
under Upplev Kilsbergskanten, punkt 2-6.

Hässjefest lördag 6 juli (preliminärt datum, väderberoende) 
kl. 10-16.  Hö dras ihop med häst och hässjas på gammaldags 
vis i gemytlig arbetsgemenskap. Fika och lunch under dagen 
som avslutas med en riktig bondmåltid. Anmälan. Boendemöj-
lighet finns. 

Gästabud i Navet 24 augusti kl. 18. Det blir mat med exotisk 
smak och gemytligt prat.  Anmälan.

Vandring på Bergslagsleden 14-15 september. Lekhyttan-
Sixtorp-Svartå. Två härliga etapper med service från lokala 
entreprenörer. Frukost, lunch, middag, upplevelse och över-
nattning. Du bestämmer själv vad du vill köpa till. Låter det 
lockande? Följ med på hemsidan! Regionförbundet står för 
guide och hemtransport. Anmälan.

Detaljerad info om alla aktiviteter finns på: 
www.kilsbergskanten.se


