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Vår 
Öppet hus på vävstugan!  Väv, slöjda och träffas.  
 

Broderikurs: Varje m åndag under  våren träffas vi och 
broderar under kreativa förhållanden på Hemslöjden i Vallsta. 
Broderiet ska utmynna i bonader till sommarens utställning: 
”Gamla bonader i nytt format”.  
 

Knyppling för nybörjare, varannan ojäm n tisdag.  
Kontakt person: Kina på Vävstugan.                                                                                           
Ev andra teman och workshops, framförallt under hösten  
annonseras via Facebook. Håll utkik!  
 

SLÖJDRUNDA på pingstafton, öppet hus hos flera av 
våra slöjdare och på vävstugan. Hälsa på i slöjdar nas 
hemmiljö. På några ställen kan man även prova på att slöjda!  
Se separat program med karta och adresser m.m. 
 

Hälsingegårdarnas Helg. Se info på 
www.halsingegardar.se 

GÄSTGIVARS ÖPPET  17 juni till 12 augusti  
Tisdag-fredag kl 11.00-17.00, lördag kl 11.00-15.00. 
Schemalagda guidningar kl 11.15 och 14.00 de dagar vi har öppet. Kostnad 
100kr/person från 15 år, barn gratis. (Andra tider kan guidning bokas mot en 
extra kostnad). 
 

Besökscentrum för  Världsarvet Hälsingegårdar finns på Träslottet i Arbrå 
öppet 11 juni-19 augusti, tisdag-lördag kl 11-17. Mer info på 
www.halsingegardar.se  Besöks/bokningstelefon 0278-253 19,  
070 - 532 60 85  Melanie Platzgummer, Världsarvs samordnare. 
 

SOMMARKURSER på Gästgivars 
Endagskurser kostar 350kr för medlemmar i SHR-ansluten förening och  
450 kr för övriga. Tvådagarskurserna kostar 600 resp. 700kr. Obligatorisk 
föranmälan till samtliga kurser senast 14 dagar före kursstart, begränsat antal. 
Bindande anmälan till butiken, 0278-455 57, 0278-450 10. Viss material 
kostnad kan tillkomma på en del av kurserna. Ta med medlemskort.  

Sommar 

 

VARJE VECKA I JULI MÅNAD OCH I LINVECKAN  

Slöjdare i arbete och K affeserver ing m ed hem bakat. 
På Gästgivars gårdstun eller inomhus. Kom och träffa våra 
duktiga slöjdare som berättar och inspirerar.  
 

Kaffeservering med hembakat 

Onsdagar 
11.00-15.00 

 

 

Lördagar 
11.00-15.00 

 

Invigning av våra SOMMARUTSTÄLLNINGAR på Gästgivars:   
Gamla bonader i nytt format och Måla med schabloner – 
som Jonas Wallström!  
Butiken öppnar. Kaffeservering med vår traditionella kakbuffé!  

Söndag 

17/6 

kl.13.00  

Måndagar  
18.00-
20.00   
Feb-Maj  
 
 
Tisdagar 
18.30-21.00  
Ojämna v.  
 
 

Lördag  
19/5 
10.00-16.00  
 
 

Lör-sön   
26-27/5  

http://www.halsingegardar.se
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Fre-mån           
22-25/6  
 
 
 

Tors-fre              
5-6/7 
11.00-16.00  
 
 
 

Tors-fre            
12-13/7 
11.00-16.00  
 
 
 
 
 
 

Tors-fre 
19-20/7 
11.00-16.00  
 
  
 

Tis-ons                    
24-25/7 
10.00-15.00 
 

 
Tors-fre        
26-27/7 
11.00-16.00  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sön-sön               
5-12/8 
 
  

Onsdag 8/8 
11.00-15.00 
 
 

 
Söndag             
12 aug  
kl 13.00  

 

Under MIDSOMMARHELGEN har  vi stängt.  
Men vi ses väl på Arbrå Fornhem och firar på midsommar-
afton?  
 

Sommarkurs: Slöjda till trädgården                                                                
Kom och slöjda något användbart för trädgården, i olika  
tekniker och material. Rusta dig med sekatör och täljkniv 
(finns även att låna). Kursledare: Karin Hans-Ers, Nisse 
Dahrén, Eva Englund, Elsa Knutsson och Eva Netsman.  
 

Sommarkurs: Schablon och limfärgskurs 
Lär dig att göra din egna limfärg och schabloner på tradition-
ellt vis. Under två dagar får du prova på grunderna för scha-
blonmåleriet som förekommer i de praktfulla hälsingegårdar-
na. Allt under ledning av konstnären och hantverkaren       
Helena Bratt.  
 

Sommarkurs: Bus, krus och grannlåt. Fritt broderi på 
ylle. Ta m ed det du kan hitta hem m a av kläde, bro - 
derigarner, band, pärlor, knappar och paljetter! Visst material 
finns att köpa på plats. Ta även med sax och nålar till två inspi-
rerande och härliga slöjdardagar! Kursledare: Gun Gråbergs.   
 

Vi fortsätter med succén från ifjol: Ett tvådagars-slöjdläger 
för barn. Från 8 år . Max 12 deltagare. 150 kr/barn, 
lunch och material ingår.  
 

Sommarkurser: Fågeltäljning/Nålbindning.                                             
Ni kommer under dessa två dagar att få lära er att med en liten 
kniv snida små fåglar eller andra figurer i alknölar. Ni får också 
lära er att limma ihop olika delar av era alster och färgsätta 
dem. Ta gärna med er en liten vass kniv. Kursledare: Peter 
Jacobsson.   
 

Du får lära dig grunderna i nålbindning. Du behöver rent ylle-
garn och en nål för att binda slitstarka och varma vantar, som 
du själv designar. Valka vantar, så att de blir täta och vatten-
avstötande. Material finns att köpa, men du kan ta med dig 
eget garn och nål. Kursledare: Susanne Jacobsson.  
(Observera att du väljer en av dessa två kurser!)  
 
 

LINVECKAN är  ett sam arrangem ang m ed  
Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening.  
Se särskilt linveckoprogram.  
 

Stor slöjdardag och ROCKSTUGA!  
Gästgivars gårdstun fylls med slöjdare i full aktivitet. 
Kom och titta och imponeras, sista chansen för i år!  
Kaffe serveras.  
 

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

Östernäsvägen 1, 821 67 Vallsta Tfn. 0278-455 57  
 

Träffpunkten mitt i Vallsta samhälle.  

 Välsorterad hemslöjds-butik.  

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

Butiken har öppet tisdag-fredag 11-16, (stängt 15 juni-12 augusti, då ni hittar 
oss på Gästgivars).  
 

E-post: hemslojden.vallsta@hotmail.com  
 

Läs mer om oss på: hemslojden.org/arbra  
 

Världsarvsgården, Gästgivars 
 

Gamla Orbadenvägen 29, 821 67 Vallsta, Tfn. 0278-450 10 
C:a 2 km norr om Vallsta.  
 

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

 Hemslöjdsförsäljning, kurser & utställningar. 

 Lekmöjligheter för barnen.  
 

Öppet 17 juni-12 augusti, tisdag-fredag kl 11-17, lördag 11-15.  
Kaffeservering onsdagar och lördagar i juli, i övrigt enligt programmet.  
 

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

Bli medlem om du inte är det!  
Anmäl dig på www.hemslojden.org  

Anita Blomqvist, ordförande 070-327 55 19  
e-post:  blommanibollnas@gmail.com 

 

 Höst och vinter 

Hemslöjdens dag på Mobackes i Bollnäs.  
Våra slöjdare visar sitt kunnande i en annan miljö.  
Försäljning. I samarbete med Bollnäs-Voxnadalens  
Hemslöjdsförening.  
 

Julmarknad i butiken och Kvar-Eriks är  öppet för  
kaffeservering.  
 

Julmarknad i butiken och Vallsta marknad. 

Lördag 1/9  
10.00-16.00 
 
 
 

Lör-sön 1-2/12 
 
 

Lördag 8/12 

Kulturenheten 
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