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Målning: Elin Westlindh

Ledare

”Jag är en fattig bonddräng
men lever ändå…” (av Astrid Lindgren)
Jag är uppvuxen på en plats som heter Gaperhult på Värmlandsnäs. Det är inte ett
stort område på Värmlandsnäs men det verkar ha varit full verksamhet här en gång
i tiden. Med en hamn som nu är en liten badplats men förr låg här ett sågverk där
det forslades massa timmer på vattnet. Vad jag har hört ryktesvägar kunde sågverket i Grums placerats i Gaperhult…
Här fanns även tre affärer, dock osäker om alla var i gång samtidigt, och en
telefonväxel. Det fanns såklart även några härliga original till individer som bodde
i Gaperhult. Nu är Gaperhult en mycket stillsammare ”by” och man får försöka
fantisera hur livligt det kan ha varit förr.
Men förr var förr och nu är nu. Efter pandemi och nu höga priser på el, foder och
råvaror är vi glada att kunna öppna upp för en Skördefest på Värmlandsnäs i år, för
att kunna stötta våra lokala mathantverkare och bönder till att visa upp sina verksamheter. Som vanligt har jag haft i uppgift att beställa bra väder till första helgen
i september… så det kommer det vara...
Vi välkomnar er alla att komma ut på Värmlandsnäs 3-4 september under vår
Skördefest och strosa eller leka runt på våra stationer.
Louise Eriksson
Projektledare för
Skördefest på Värmlandsnäs
Vill ni medverka på skördefesten nästa år?
Hör av er så berättar vi mer. Se kontaktuppgifter nedan. På vår hemsida
(skordefestvnas.se) kan du läsa till dig mer
om Skördefest på Värmlandsnäs. Skördefesten
på Värmlandsnäs förbehåller rätten att tacka
nej till utställare.

Skanna QR kod
för att komma
till vår hemsida.

Vi i Värmlandsnäs Skördefest Ideella Förening, som driver Skördefesten på
Värmlandsnäs, tycker att det alltid är lika roligt att presentera årets program som
är fyllt med massor av aktiviteter. Vårt mål med Skördefesten är att skapa
möjligheter för våra företag och föreningar på landsbygden att visa dig vilka
fantastiska produkter och livsglädje det finns i vår bygd. Här samverkar företagare,
föreningar och privatpersoner på ett unikt sätt, enligt vår mening i ett av de bästa
evenemangen under året. Det hoppas vi du tycker också. Nu ser vi med spänning
fram emot årets fest!
Välkomna hälsar Värmlandsnäs Skördefest Idella Förening!
Projektledare: Louise Eriksson • Telefon: 070 116 97 26
E-post: info@skordefestvnas.se • Hemsida: skordefestvnas.se • Upplaga: 20.000
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Information

Bra att veta
Öppettider – Alla stationer är öppna lördag kl. 10.00–17.00 och
söndag kl. 10.00–16.00, om inte annat anges.
Skyltning – Håll utkik efter våra skyltar. De visar vägen till stationerna. Observera
att en del skyltar innehåller flera stationsnummer.
Större sällskap måste förbokas – För att vi ska kunna ge så bra service som
möjligt måste större sällskap förboka måltider. Bokning sker direkt till de
stationer ni tänker besöka.
Betalning – Tänk på att ha kontanter med er som en backup ifall tekniken strular
eller om det är någon som ni gärna vill handla hos som inte har Swish eller
möjlighet att ta betalt med betalkort.
Kylbag – Tänker du handla charkuterivaror och liknande, ett bra tips är att ta med
kylbag och isklampar.
Boende – Kontakta vår fina turistbyrå för förslag till boende.
Säffle Turistbyrå 0533-68 10 10.
Parkering – Vi är många ute på vägarna och vill parkera så följ anvisningar för att
underlätta för den övriga trafiken.
Tankställen & Samåkning – Fyll tanken med bränsle innan du åker ut, inne i Säffle
finns flera bensinstationer. För miljö och trevnad samåk så mycket som möjligt.
Toaletter – finns på de flesta ställen, allt från handikappanpassade till utedass.
Se stationernas egna sidor i programmet.
Vid regn – Även om det regnar kan du gå på skördefesten. Det är många stationer
som erbjuder aktiviteter under tak.
Kontakt – Varje station har ett kontaktnummer. Ringer ni utanför Sveriges gränser
är landsnumret +46. Ta bort första nollan från riktnummer och mobilnummer.
Kommentarer och förslag: kan ni komma med via mail,
info@skordefestvnas.se.
Aktivitet för barn: Kolla i progambladet efter emblemet till höger.
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Stationskarta

Stationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grön Ko café & Saluhall
Sagagården
Säffle Flygklubb
Botilsäters lanthandel
Erserud gård
Torserud Torsbol
Kulturladan & Ölseruds kvarn
Millesviks Missionshus
Millesviks kyrka
Timring & Motorsågskurser
i Roviken
Trone Hatts Gård
Bodaholms gård
& potatismosaik
Adelsnäs gård
Restaurang Ekenäs
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1. Grön Ko café & Saluhall

Stationer

Välkommen till oss på väg till eller på väg hem från Skördefesten. Vi finns
i Värmlandsbro strategiskt placerade längs E45. Hos oss gästar flera lokala
producenter med stor variation av produkter.
I vår Grillbod kan du stilla hungern med våra smakrika korvar med goda och
fräscha tillbehör. I vår Kaffe & Bullbod har vi våra goda bakverk, kaffe och olika
drycker. Vi har fyllt hyllorna i saluhallen med vårt ekologiska Kravmärkta nötkött,
våra goda korvar, närproducerade ostar, bröd, saft, sylt, marmelad, honung med
mera. Passa på att äta i vår restaurang eller på vår uteservering, vi har många
smakrika rätter på menyn. Nytt för i år är att vi serverar vin eller öl till vår goda mat.
Gästspel av bandet Timmie four, som på lördagen kommer att spela hos oss kl 13-14.
Hjärtligt Välkomna till oss! ;)
Vi finns på denna station:
Axima & Gerone Fransson Maskin: Visning av redskap och traktorer från New
Holland. Gerone Fransson Maskin AB med servicebil finns på plats tillsammans
med Axima för att prata maskiner, service, m.m. Ett litet utbud från butiken
kommer också att finnas på plats. Tel: 0533-134 44
Gårdarna i Värmland: Värmländska produkter. Underbart vackra lamm och
fårskinn, lammkött, lammkorv, sylt, mjöl och ost m.m. Tel: 070-233 06 11
Mor Carins: Hemlagad ostkaka, kalvdans, sylt och Gustavalax
Brukets Godaste: Surdegsbröd bakat på kultursorter gräddat i vedeldad stenugn,
bullar, kakor och frukostströssel
Toverud Mathantverk: Förädlar mjölken från gårdens egna Jerseykor. Vi erbjuder
flertalet olika produkter så som den beroendeframkallande Eldosten i olika smaker
och varianter, smör & bredbart, creme fraiche, ostkaka mm. Efter sommaren kan
även spännande nyheter ha tillkommit så det finns stor chans för fler goda
överraskningar.
Wermlandschoklad: Ekologisk hantverkschoklad som tillverkas i Värmland av
högklassig kakao.
Njordstorp Permakultur Gård: Säljer egen KRAV-ekologisk odlade/tillverkade
hantverksprodukter som vinäger, kombucha, ost, tempeh, miso och mjölksyrade
grönsaker m.m. och bl.a. keramiska krukor för de som vill tillverka själva.
www.njordstorp.se
Finnskogens ost: Säljer egentillverkad getost från värmland: rökt getost,
sommaräng, vit caprin, brie, chevre. Även holländsk Goudaost och osttillbehör.
Mat: Många smakrika rätter från menyn samt härlig fika
Vart: Värmlandsbro (vid 45:an)
Kontakt: 0533-409 10, vbro@gronko.se
Parkering: Grus- och gräsytor
Toalett: Toalett finns även med ramp
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2. Sagagården – Allt för hemmet och trädgård
Det gamla spannmålsmagasinet fylld med fina interiörer nytt som antikt.
Här kan du hitta din nya favorit till hemmet.
Kom in i vår gårdsbutik fylld med interiörer nytt, antikt och kuriosa. Här finns även
hemslöjd och plantor säsongs och perenner. Förhoppningsvis har butikens yta blivit
större när vi ses under Skördefesten. Under Skördefesthelgen har vi även ett Café
med hembakade kakor, smörgåsar och korv till det dricka och kaffe. I cafét kan man
köpa hem tunnbröd från vedeldad ugn, saft och sylt samt vår smörgåsgurka. Julen
är framme året om här hos oss, om ni är ute efter en ny tomte kan ni hitta den här.
Välkomna in till oss och hitta ditt nya alster till hemmet!
Vi finns på denna station:
Sandåsens ägg och lantbruk:
Vi kommer med våra ägg.
Tel: 073-055 78 64
emil_pommerening@hotmail.com

Mat: Hembakade kakor, smörgåsar och korv till det dricka och kaffe
Vart: Värmlandsbro, Brosäter
Kontakt: 070-252 52 49 sagagarden@hotmail.com / sagagarden.quickbutik.com
Parkering: grus- och gräsytor
Toalett: Toalett finns på markplan, ej handikappanpassad

3. Säffle flygklubb
Välkomna till oss i Säffle flygklubb
Här kommer de finnas lite lättare
mat från grillen. Kaffe med diverse
hembakt finns till försäljning.
Möjlighet att titta på flygplan och
vid fint väder även se dom i luften.

Mat: Lättare mat från grillen, kaffe med hembakt.
Vart: Nolby
Kontakt: Johan Enger 070-453 49 20
Parkering: Grusparkering framför flygfältet och på gräset
Toalett: Toalett finns i klubbstugan
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4. Botilsäters Lanthandel
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Välkommen in i vår lilla lanthandel!
Botilsäters lanthandeln har öppet 10–18 på lördag och 10–17 på söndag. Vi erbjuder
lagad mat, så som sallader, baguetter och varm mat under hela helgen. På plats har
vi Kalvhagens loppis, antik och kuriosa (Fredrik Svedenvik), Bränslecompaniet och
Anne Gronet med Embellie Bijoux smycken.
Vi finns på denna station:
Frickes Antik, Kuriosa o Retroprylar: Fredrik Svedenvik kommer finnas på
plats som tidigare med sina fina grejer.
Bränslecompaniet i Värmland: Kom och prata bränsle med oss.
Anne Gronert: Jag har med Embellie Bijoux smycken.

Mat: Vi erbjuder lagad mat, så som sallader, baguette och varm mat.
Vart: Botilsäter
Kontakt: 073-096 84 86, affären
Parkering: finns vid affären och på andra sidan vägen, vid församlingshemmet
Toalett: toalett finns.

5. Erseruds Gård
Äntligen får vi ses igen. Vi med hantverkare hälsar er, unga som gamla, åter
välkomna till Erserud Gård där kreativiteten flödar i massor, i och runt det
gamla svinstallets grisboxar.
24 hantverkare kommer under helgen locka med enastående kreationer av olika
material och smaker. Skinn, ull, textilier, silver, ten, koppar, keramik och glas är bara
ett axplock av de material som ni kommer att möta i olika former. Välsmakande
karameller, oljor, marmelader, honung, havtornsdelikatesser med mera. är bara en
liten del av vad gården har att erbjuda under skördefestens två dagar.
Alla barnens favorit vetebasängen kommer självklart att finnas på plats tillsammans med möjlighet till att skapa årets skördefesttavla.
Nyhet för barnen i år (vuxna får självklart delta) är följa djurens stig med jägaren
Linn. Möjlighet till Ponnyridning samt klappa gossiga kaniner, kommer att finnas
på gården. Som vanligt finns gårdens egen mustiga skördefestsoppa som i år bjuder
på en spännande smakupplevelse av vildsvin. Kaffeförsäljning med stort utbud av
hembakt finns också att smaka samt glass och dricka för den som är sugen på det.
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Den omtyckta vetebasängen där vi nyttjar vete
istället för sand. Ger en behaglig mjukhet, värme
(den största vetekudden som finns) och ingen sand
som fastnar överallt. Låta barnen måla och skapa en
gemensam skördefestenstavla med akrylfärg.
klappa gossiga kaniner. Ni kan även följa med
Jägaren Linn ut på en promenad längs jaktstigen, i
närliggande skogsås. Jägaren Linn kommer under
promenaden berätta om djuren som finns kring oss
i skogen samt att det kan dyka upp något djur i
träden som absolut inte hör hemma hos oss.
Spännande värre! Stall pisello kommer under
dagarna två ge barnen möjlighet till att få träffa
hästen Bandit, som kommer att erbjuda barnen en
fin upplevelse på sin rygg. Finns också stor
möjlighet att testa och utöva käpphästridning i en
hinderbana med Stall pisello.
Tiderna som gäller lördag som söndag är:
Jägaren Linn kl: 11.00, 13.00, 15.00
Ponnyridning kl: 11.00-15.00

Vi finns på denna station:
Konstutställning: Av Erserud Gårds Monica Norström som målar i akvarell, acryl
och blandteknik. Instagram: moonaskonst mobil: 070-259 19 69
Otto design: Min passion är och har alltid varit att sy, framförallt bruksföremål. Det
blir väskor, förkläden, vetekuddar, sadelskydd och mycket mer. Kolla gärna
hemsidan: lena.otter2013@gmail.com Lena Otter mobil: 070-380 56 68
Veronika Bäckström: För dig och ditt hem. Hos mig kan du handla barnmössor,
smycken, retroklänningar i egen design av återbrukade tyger. Inredningsdetaljer
och marknadsnougat. 076-114 73 20 Instagram: Fjortonde Huset
Smaksinnenas skafferi: Är ett delikatessföretag som har mångfalden i både länder
och smak. Jag säljer allt från marmelad till olivolja. Älskar chili och vitlök, starka,
äkta smaker med kvalité. För alla som gillar mat och bak. En förtrollade värld med
smakupplevelser. Annelie Andersson: 070-233 36 32 Smaksinnenas skafferi Mitt i
city Karlstad.
GB Vävbod: Handvävda dukar i egen design. Säljer även vävgarn och varpar till den
som vil ha hjälp. Kan också bistå vid vävuppsättning. Gulle-Britt 070-256 92 28
gullebritt.fjallman@gmail.com
CC’s Havtornsdelikatesser: På det lilla torpet i Åsen i Äspered, Västergötland, odlar
vi havtorn. Vårt märke CC’s står för lokalproducerade ekologiska havtornsprodukter
som tillverkas med hjärta och själ för hälsan och välbefinnande. Christer och
Camilla Bergsten: 072-195 53 34 www.cclaxhavtorn.se
Design Inglin: Tenntrådssmycken i samisk stil. Handgjorda och välgjorda. Finns

8

www.skordefestvnas.se

Stationer
både med traditionella mönster och i egen
design. Perfekt som present till både dam,
herr och barn. Ingrid Lindell 070-849 40 58
www.designinglin.com
MoWä skinn & Hantverk: Skinn- och textilprodukter t ex ryggsäckar, väskor, handskar,
tofflor m.m. Monica Wärmedal 070-377 54 10,
Malung.
Anki och Stefan Silensjö: Försäljning av
fantastiska skapelser i betong som blir en
fröjd för er trädgård. 070-680 12 46
trollsvans@hotmail.com
Tuvas lilla bod och Avera hudvård: Som
erbjuder er besökare Antikt, återbruk och
hudvård. Agnetha Castor: 070-391 36 73
Lyckans Gård Åmål: En småskalig grönsaksodling som kommer att erbjuda er besökare
med närproducerade grönsaker som bönor,
purjolök, squash, mangold, tomater gurka och
mycket mer. Carina & Tobias: 070-517 77 68
Monica Gustavsson: Är ny utställare på gården
och som har försäljning av virkade djur av alla
de slag som passar stora som små. 070-443 59 88 monica.gustavsson@gmail.com
Perago system AB: Är ny utställare som har försäljning av Trädgårdsredskap och
japanska sågar. Göran Sjödin info@perago.nu
Barbro Johansson: Som lockar med sydda saker och arbeten i ull och halm.
070-224 68 71
Carita Olsson: Kommer under dagarna två erbjuda garn, handarbeten, sytillbehör,
broderat som stickat. 070-274 30 17
Krökta rör: Inredning av kopparrör. Tillverkar elegant heminredning av kopparrör
som bl.a. ljusstakar och snygga vinställ. Tillverkar också serveringsbrickor och bord
av trä/epoxyresin med kopparrörsinslag i form av ben och handtag. Peter Jansson
073-813 81 23 petter@kroktaror.se @krokta_ror
Linnés pärlor: Handgjorda pärlsmycken, örhängen, armband, hängen m.m. med
inspiration hämtad från naturen och kulturer i världen bl.a. Massai. Du kan på ett
enkelt sätt uttrycka din personlighet och hitta ditt favoritsmycke bland mina, som
kan glädja dig vid många tillfällen. Roger Larsson roger.73.sson@gmail.com
Tvetas biodlingsförening: Kommer att erbjuda er besökare på lokalproducerad
honung. Thomas Olsson 070-217 64 43 Thomas.ols@hotmail.com
Midgard Print & Paint: Tillverkning av film och spelrelaterade objekt som bl.a.
hjälmar och leksaker. Även personliga muggar med motiv och namn kan beställas.
Johan Vennerström Printandart@outlook.com www.midgardpp.com
www.facebook.com/MidgardPP
Keramikalster: Agneta Axelsson erbjuder fantastiska alster i keramik för vardagen.
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Välkomna till att ta del av dessa alster och varför inte, passa på att inhandla till ditt
hem. Agneta Axelsson 073-026 35 10 Instagram: kaxelpott
Torsbolsgoda: Torsbol mat och hantverk. Hos oss kan ni köpa den goda marknadskonfekten som Klässbols konfektyr tidigare tillverkade. Vi gör alla smaker av
konfekten som klässbol gjorde samt provar lite nytt. Vi säljer också strutar med
hårda karameller och chokladkakor. Finns på Erserud gård men också hemma
på vår station i Torserud. Gunnar & Christina Johansson www.torsbolsgoda.se
Instagram, facebook: torsbolsgoda.
Stall pisello: Linda Alm Johansson 072-700 18 11
Lena Winkler: Har sina klappvänliga kaniner för uppvisning och som kommer att
finnas på gården under dessa dagar. Lena kommer också ha med sig skålar samt
broschyrer om och för Värmlandskaninavelsföreningen. Vissa böcker och annat
material delas ut gratis. Lena Winkler 076-775 77 66 amasonbruden@hotmail.com
Mat: Gårdens egen mustiga skördefestsoppa som i år har en taste av vildsvin.
Vegetarisk alternativ finns samt gluten- och laktosfritt
Vart: Botilsäter, Erserud Gård
Kontakt: Monica Norström, 070-259 19 69, monica.norstroem@hotmail.com
Marie Norström, 072-206 59 94, marienorstroem24@gmail.com
Parkering: Grusytor
Toalett: Toalett finns

6. Torserud Torsbol
Välkomna till oss på Torsbols mat och hantverk! Hos oss kan ni köpa den goda
marknadskonfekten som Klässbols Konfektyr tidigare tillverkade.
Vi har köpt konfektyrtillverkningen samt recepten och flyttat det till oss i Torserud
på Värmlandsnäs så ni kan fortsatt köpa färsk handgjord konfektyr! Vi gör alla
smaker av konfekten som de gjorde samt provar lite nytt. Vi har även strutar med
hårda karameller och chokladkakor. Det finns även hantverk och vidareförädlade
grönsaker i olika inläggningar, sylt och hembakt bröd.
Här kan du även köpa något gott att äta och dricka. I vår oas, vårt inredda växthus, kan du sitta ner en stund och koppla av med en fika eller bara njuta av den fina
miljön i växthuset. I ”Café växthuset” erbjuder vi våfflor, smörgåsar, vår populära
äppelkaka med vaniljsås, hembakat bröd samt kaffe, te, dricka och saft.
Vi finns på denna station:
Gunilla Stigtorp: Handmålade vin- öl- och snapsglas, lyktor för ute och innebruk,
vaser m.m., 070-550 63 86
Åsas myror: Jag tillverkar dekorationer och bruksföremål för hem och trädgård.
Skålar, fat och prydnader i betong. Träd, stående och som tavlor i olika sorters
metalltråd. Myror i galvad tråd som lackeras och trollsländor i ståltråd och
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Här finns flera olika djur att hälsa på:
alpackor, angorakanin, höns och häst.
Barnen har sin pysselhörna där de kan
få utlopp för sin kreativitet.
glaspärlor. Facebook åsasmyror,
asasmyror@gmail.com, 073-084 90 77
Perago System AB: Japanska sågar och
trädgårdsredskap www.perago.nu
Alnarp Cleanwater: Framtidssäker avloppsrening. Testad i miljoner år. Jag är Värmlands
representant för Alnarp Cleanwater, ett företag
som förändrat synen på rening av vatten från
enskilda avlopp. Genom att maximera den
rening som växter och mikroorganismer utfört
i alla tider, erbjuder ACT en revolutionerande miljövänlighet och funktionalitet. Vi
växer så det knakar och har mottagit många fina priser. Är det dags att skaffa ny
avloppsrening? Varför inte skaffa framtidens avloppsrening redan idag. Kom förbi
så berättar jag mer. Ulf Lindström
Solhaga Honung: Vi säljer honungsprodukter från Värmlandsnäs. Vår honung är
en ren naturprodukt som kommer från sommarens blommor. 0533-809 969
perssonsbigardar@mail.com
Malin Zetterlund: Silversmycken och Tavlor. Jag smider stilrena smycken i 925sterlingsilver, bl.a. hjärtan, blommor, trollsländor och andra former. I år blir det
även premiär för mina abstrakta tavlor målade med akryl. 070-510 26 75
Olle Graner och Maria Axelsson: Olle Graners Möbel o Hantverk, Brunskog.
Bruksföremål i trä som skärbrädor, smörknivar, smörgåsplattor, salladstänger,
stekspadar, väggstolar, skoknytarpallar mm. Brunskogs Borstbinderi, Brunskog.
Många sorters borstar, alla bundna för hand. T ex rotfruktsborstar, nagelborstar,
disktvagor, brödpenslar, sopkvastar, sopställ mm.
Blåklockans kaningård: Ull, garn och produkter av angorakaniner och produkter
av andra ullsorter. Uppfödning av angorakaniner och dvärgvädurar. Jag har en
angorakanin med mig till Skördefesten. Anne Andersson, 070-534 24 00,
agatan2@gmail.com, www.angora.n.nu
Vallarnaalpackor: Vi bedriver en liten besöksgård med alpackor och andra djur
och kommer så klart med alpackor och deras fina ullprodukter till Skördefesten.
Vi har även med oss eget alpackagarn och handgjorda naturtvålar, t.ex. tvålar med
alpackakeratin m.m. Kerstin och Michael Still www.vallarnaalpackor.se
Fröken Corretta: Jag tillverkar och säljer gourmetmarshmallows i spännande
smaker, natruliga ingredienser. Fröken Corretta säljer även egna te- och Kaffeblandningar (smaksatt kaffe). Lakrits kommer även finns till försäljning.
Keramiker Karin Lööf: På Skördefesten kommer jag visa skålar, fat, vaser och
kannor i stengods stort som smått. Konsthantverk berikar i vardag och fest. Min
ateljébutik har jag i Karlstad. 070-672 64 54 www.keramikerkarinloof.com
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Peters knivar: Handgjorda knivar av många olika modeller. 070-557 43 02
Johanna Lokrantz: Smycken i cernitlera
Wermlands Linkompani: Är ett litet linoljepresseri i hjärtat av Värmland. Vi
erbjuder linolja som kallpressats av svenska linfrön på traditionellt vis och linfrökaka, ett naturligt tillskottsfoder till häst. Med den egna linoljan som grund tillverkar vi också vår fina linsåpa. All tillverkning sker småskaligt, hantverksmässigt
och med fokus på högsta kvalitet. Vi finns på Facebook och Instagram och nås även
på info@wermlandslinkompani.se
Dalslands struts & Glumserud gård: Vi har som det låter – strutsar! Men även
lamm, får och utegrisar. Gårdsbutik utanför Färgelanda där vi säljer gårdens kött &
lokalt producerade matvaror och hantverk. Bland våra produkter finns bl. a., strutskött, strutsoljeprodukter, dammvippor, får/lammkött, lammskinn, utegriskött,
chark mm. Följ oss gärna på Facebook Dalslands Struts & Instagram dalslandsstruts.
Kontakt 076-189 11 92 www.dalslandsstruts.se
Kolbruket: Grillkol av högsta kvalite gjord av värmländsk björk,tillverkad i Forshaga.
Hantverksmässigt framställd genom pyrolys i egen ugn. Stora bitar som ger hög
värme, lång glöd, är gnist/rökfri och lätt att tända. Vi erbjuder grillkol i 5kg säck
samt kol för engångsbruk kallat Äventyrskol. Instagram @kolbruket
Mat: Våfflor, smörgåsar, äppelkaka med vaniljsås, hembakt bröd samt kaffe, te,
dricka och saft. Även gluten/laktos/diabetikeranpassade alternativ finns. Allt är
dock framställt i miljö där dessa födoämnen hanteras.
Vart: Torserud Torsbol (Torserud)
Kontakt: Gunnar 072-971 88 31, Christina 073-059 56 39
Parkering: Grönytor
Toalett: Utedass.

7. Landsbygdsmuseet & Ölseruds kvarn
Har ni inte sett en gammal kvarn med remdrift så får ni inte missa detta tillfälle.
Södra Näsets Byalag visar som tidigare år upp våra gamla traktorer och Tändkulemotorklubben visar sina tuffande motorer. För er med barn så går det att få åka
häst och vagn. Kvarnen kommer att vara i drift och har ni inte sett en gammal kvarn
med remdrift så får ni inte missa detta tillfälle. Förutom vårt vanliga utbud, vårt
museum i två våningar kommer det ett antal externa försäljare. De säljer bland
annat ostkaka, fisk, grönsaker, piroger, sylt och hantverk med mera. Självklart bakar
vi kvarnkaka på vårt eget vetemjöl och du kan köpa både nybakad kvarnkaka och
vetemjöl vid stationen. Kaffe, dricka, smörgås, varmkorv och glass finns också att
köpa. I år har vi även en smedja att visa som uppfördes år 2020-21.
Ni är även välkomna att besöka landsbygdsmuséet och Kulturladan under
sommaren 2022. Södra Näsets Byalag håller Kulturladan öppen i juli månad,
fredag-söndag kl. 11:00-16:00.
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Ta en tur i häst
och vagn.
Vi finns på denna station:
Luröbåten Örnvalds fisk: Vi säljer rökt lax, gös och abborrfiléer, löjrom och kalla
såser. 072-222 84 82 www.lurobaten.se eller info@lurobaten.se
Greeks Handelsträdgård: Välkommen till Greeks handelsträdgård, vi säljer våra
goda kravodlade grönsaker, sylt, blommor m.m. www.greekshandelstradgard.se
Gammal affär: Gammal affär i kvarnen. Känn atmosfären i en gammal lanthandel!
Mat och lantbruksprodukter, hembakat bröd, sylter, saft, hantverk m.m.
Konstutställning i kvarnkammaren på övervåningen. Värmlandsnäs
Hembygdsgille. www.hembygdsgillet.com 073-931 51 73
Wailets Vävtjänst: Jag väver mycket olika saker som jag kommer att ta med som:
Mattor, plädar, dukar och kuddar samt gardiner och mycket annat smått och gott.
En del andra hemslöjdsprodukter som mattvarp och varpflätor tar jag också med.
0533-159 17
Nolgårdens får Sunne: Försäljning av får och lammskinn. Anna Johansson
Berga 44, 686 93 Sunne, 070-326 90 48
Skogs och Hantverksprodukter: Honung och hemslöjd, säljer honung från egen
bigård, fast och flytande nyslungad samt salvor, ceratbaserat på bivax från bigården.
Har även marmelader, hemkokt kola med honung som bas. Stickat och sytt såsom
Rosenbaskern både till vuxna och barn, stickade disktrasor i bomull eller lin.
Ullgarner flerfärgade 100 % ull till t.ex. tovning eller vackra sjalar. Trästickor,
kökshanddukar m.m. skogs-hantverksprodukter@hotmail.com 070-694 53 99
Madeleine Reuterdahl: Handgjorda smycken och bestickkonst. 070-614 88 88
madeleine.reuterdahl@hotmail.com
Bagaregården: Hembakade piroger med värmländsk fyllning. Surdegsbröd till
försäljning. Kennerth Drugge 070-339 76 28
Inger Leander: Hemvävda trasmattor och löpare. 070-571 67 20
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Sol & Byggteknik AB: Kom och prata förnybar energi från solen. Att ta vara på solens
strålar och omvandla dem till elektrisk energi är idag både enkelt och driftsäkert
samt ekonomiskt fördelaktigt. 070-683 43 66
Legymen: Ovanliga växter, gammeldags leksaker, bokmärken mm. Ulla Svensson,
Bruksgatan 12, Forshaga, 070-553 31 75
Tommy Pettersson: Säljer egentillverkade fågelholkar i olika storlekar.
070-315 12 05
Bemko AB: Berglunds entreprenad och miljökonsult. Allt inom enskilda avloppsanläggningar. Från utredningar till totalentreprenad. Med på mässan har vi bland
annat minireningsverk, infiltrations- och markbäddsystem samt regnvattentank.
Representant från Conclean är med i montern och visar produkter. Kontakt mobil
Britta 070-628 33 01, Jörgen 070-670 79 39, britta@bemko.se
Mor Carins Ostkaka: Hemlagad ostkaka och kalvdans gjorda på gårdens egen mjölk
och helt utan tillsatser och konserveringsmedel. Gjort efter gammalt recept, alltså
en riktig delikatess. Vi har med hjortron-hallon-körsbär-drottning-sylt m.m samt
Gustavalax. 070-539 10 36
Smaklökens kryddor Kil: Ett familjeföretag med egen kryddfabrik sedan 15 år.
Föreningar och skolklasser kan beställa kryddpaket för försäljning med förtjänst.
www.klasspengar.se 0554-101 39 Per Holt 070-606 15 58.

Mat: Ostsmörgås på hembakt kvarnkaka, kaffe, läsk, kokkorv och glass.
Vart: Ölserud, vid Kvarnen. (Mitt på Värmlandsnäs).
Vilka: Södra Näsets byalag, www.sodranasetsbyalag.se
Kontakt: Thomas Wesley 070-658 02 90, hosthomaswesley@gmail.com
Parkering: På åker intill Kulturladan. Handikapparkering på grusplan Kulturladan.
Toalett: Handikappanpassad toalett.
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Med utsikt över Vänern kom och ät en bit mat och lek med barnen.
Vid missionshuset i Millesvik med utsikt över Vänern kan du på lördagen köpa
hembakat bröd, sylt, saft och mycket mera. Du kan gå en skattjakt, snurra på
chokladhjul och kasta prick. Vid Värmlandsspisen säljs det grillad hamburgare
och korv. Vi serverar Laxsoppa, paj med vaniljsås samt kaffe och hembakat bröd,
det finns även gluten- och mjölkfritt.
På söndag kl. 11.00 är det Ekumenisk Gudstjänst i Millesviks kyrka, därefter
kyrkkaffe i Millesviks missionshus.

Snurra på chokladhjul, kasta prick och gå en skattjakt
(end. lördag).

Mat: Lördag: Laxsoppa, paj med vaniljsås, grillad hamburgare och korv. Kaffe med
hembakat bröd, finns även gluten och mjölkfritt. Söndag: Kaffe med hembakat bröd,
finns även gluten och mjölkfritt.
Vart: Millesvik, Millesviks Missionshus.
Vilka: Equmeniakyrkan Värmlandsnäs
Kontakt: Annci Calberg 0533-40 400, 070-234 43 39 www.varmlandsnas.org
exp@vnasmfs.se
Parkering: Gräs och grus finns även handikappsparkering.
Toalett: Toalett finns även med ramp.
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9. Millesviks kyrka
Välkomna till Millesviks kyrka och föreställningen ”Famnen full av solsken”, som
är en nostalgisk tidsresa i ord och ton.
Reseledare är gruppen: ”Strålande tider”, som består av Ingrid Langaard, Pär
Jorsäter och Fredrik Sjöstedt som ibland ersätts av Johan Wennerstrand.
Välkomna till en föreställning fylld av musik och minnen.
Arrangörer: Södra Värmlandsnäs församling, Apollon och Studieförbundet
Vuxenskolan. Tid: Lördag 3 September kl. 19.00. Biljetter bokas via Studieförbundet
Vuxenskolan 0533-149 10 eller köps direkt vid entrén. Info. 076-777 50 10. Pris: 100 kr.
Söndag kl. 11.00 är det Ekumenisk Gudstjänst efteråt kaffe i Millesvik Missionshus.

Vart: Millesvik, Millesviks kyrka.
Vilka: Arrangörer: Södra Värmlandsnäs församling, Apollon och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Kontakt: Biljetter köps hos Studieförbundet Vuxenskolan: 0533 149 10
Info: 076-777 50 10
Parkering: Grusytor

Välkommen att prata ponnytrav med oss!
Vi finns på station 12
under lördagen

Ponnykörning och ridning, 20:-,
från kl 10.00!
Kurserbjudande på plats
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10.Timring & motorsågkurser i Roviken
Välkomna att se hur vi arbetar med
vårt timmer för att kunna bygga hus
och annat. Dessutom informerar vi
om kurser för att kunna ta körkort i
motorsåg och röjsåg.
Vi presenterar även mer avancerade
motorsågskurser, riktade till svårare
arbete.
Timring i Roviken: Kom gärna och
testa att timra. Testa och hitta känslan
av att kunna arbeta i trä, både med
gammaldags och nya verktyg. Se
stockar formas och passas in tillsammans. Du kan också boka dig
för en kurs redan i vår och anmäla
intresse för någon av de kommande
kurserna, som vanligtvis hålls fyra
dagar i sträck, torsdag-söndag.
Mat: Självbetjäning och tillgång till vatten/saft och småkakor/kex.
Vart: Övre Stegelsrud, Roviken, på en stor grusplan ca hundra meter från vägen
mot Ekenäs, synlig från vägen
Kontakt: Georg Wickberg 070-398 29 58.
Parkering: Det finns möjlighet att parkera på vår stora grusplan. Håll koll på om
du får möte på den korta vägen in!
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11. Trone Hatts Gård
Kom in till vår loge och njut av vår grillbuffé. Efter att ha provat på att skjuta
lerduvor eller paintball.
Här på Trone Hatt har vi något för alla. Här finns allt från matvaror, skytte, hantverk
till bilar och trakrorer. Här kan man hitta mycket olika saker. Vi serverar grillbuffé
med tillbehör i vår loge. Man äter på porslin med riktiga bestik. Vi har även ett
vegetariskt alternativ. Det finns även kaffe och blåbärskaka. Sittplatser både ute och
inne. Hoppas ni hittar något som passar när ni läst vår utsällarlista. Vi tar kort och
Swish.
Vi finns på denna station:
Andrén Motor: Kommer på skördefesten och visar modeller från Kia, Mitsubishi
och Peugeot transportbilar 0532-167 00.
Andrésen Maskin: Kommer med Massey Fergusontraktor, 2 st McHale-maskiner,
Mowi skogskärra, Palmse dumpervagn och eventuellt något mer spännande. 070348 47 27
JACO Vi på JACO kommer att visa ett brett urval av vårt sortiment t.ex. ATV, leksaker
och jakttillbehör. 0533-684 342
Spässlanda Däck: Däckförsäljning och däckbyte Vi visar våra Däck och Extraljusledlampor 073-021 49 16
TJOLA: Vi har försäljning av Kalix sylt nykokt hjortron-, blåbär- och lingonsylt. Vi
har också tunnbröd och rökt Regnbågslax (vakuumpackad) 070-245 68 99.
Anne-Mari Damberg: Kommer med smycken i silver och brons samt träfigurer.
073-505 90 75
Säffle Jaktvårdskrets: Här får man information om jakt och skytte. Nationella
Viltolyksrådet medverkar och informerar om deras verksamhet 076-555 18 37
Nilssons Ost: Vällagrade Hårdostar och Fårbondekorv. 070-526 12 06
Axels Chark: Vi säljer rökta korvar och delikatesser från det lilla charkuteriet med
den goda smaken 072-065 45 78
Björns Bigård: Biqupemums honung med bismak. 070-331 19 45
Greeks Handelsträdgård: Välkommen till Greeks Handelsträdgård en av Sveriges
skönaste gårdar 2014. Vi säljer våra goda kravodlade grönsaker, sylt och blommor
m.m. www.greekshandelstadgard.se
Rostads Småbruk: Vi säljer äpplemust, cider, enbärsdricka, dalsländsksommarnatt,
m.m. 070-951 21 24
Wermlands Konfektyr: Vi säljer goda hemkokta karameller. 0553-170 32
Grums Jaktskytteklubb: Lerduveskytte och luftgevärsskytte för vuxna och barn.
OBS alla intäkter går till Barncancerfonden Västra. 070-001 03 43
Barncancerfonden Västra: Vi kommer med hästskokastning för barn med godis
som pris. Vi har även lotterier och fösäljning av T-shirt och nyckelringar samt
insamlingsbössor. 070-515 11 90
Hobby Källaren: Kommer hit med ett urval av sina produkter inom kontor och
pyssel. 070-797 70 65
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Birgitta och Kerstin: Kommer med sina fina Hantverk. 070-637 75 22
Svanskogs Paintball: Kom och prova att skjuta på mål. Här skjuter vi med färgbollar
på olika mål. 070-313 70 43
IDEA Skumplastförädling: Vi kommer med olika textilier och material ex till
möbler. 054-531 115
Dina Försäkringar: Vi kommer att informera om Villa och Lantbruksfösäkringar.
0506-187 52
Söderberg och Haak: Vi kommer med delar av vårt sortiment t.ex. två traktorer.
Säljare Kent Lekander 073-075 97 70
Prova på att skjuta
med luftgevär,
lerduveskytte och
eller paintball.
Kasta hästsko med
barncancerfonden
västra. På lördagen
kommer Imjore med
ansiktsmålning.

Mat: Grillbuffé med stort salladsbord samt vegetariskt alternativ. Blåbärskaka och kaffe.
Här äter man på porslin med riktiga bestick.
Vart: Valdersrud, Trone Hatt Gård
Kontakt: Monica 070 255 72 97 Lasse 070 358 72 05
Parkering: På grönytor, markerade handikappsplatser
Toalett: Handikapptoalett samt skötbord för småbarn.
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12. Bodaholms Gård och potatismosaik
Välkommen till vår station där allt kretsar kring potatis. Köp nyupptagen tvättad
potatis av en rad olika sorter, färger och former samt färska chips tillverkade av
vår egen King Edward!
Till 2022 års skördefest odlar vi King Edward, Mandel, Amandine, Gala, Solist,
Cherie, Anaya, Fakse och Blå Kongo. Vi odlar och säljer även ”Lurö”-potatis och
ytterligare nordiska gamla lantsorter i mindre mängd.
Se vår sorteringsanläggning och packeri i full verksamhet. Kika runt på maskiner,
lager och odling. Bildspel med potatis-tema i lagerhuset.
Marianne Westerberg formger och bygger tillsammans med Marie Hofgaard ett
fantastiskt konstverk av potatis i källaren vid vägen med hemligt motiv vars tema
genomsyrar hela lokalen. Konstverket ”Potatismosaik på Bodaholms gård” skapas
av gårdens potatis med olika former och färger. Den är dryga 15 kvadratmeter och
kan upplevas på Bodaholms gård under hela Skördefesthelgen. I källaren finns
också Mariannes hantverk till försäljning.
I trädgården serveras nygräddade frasiga våfflor med mumsiga tillbehör.
Varmt välkomna till Bodaholms gård önskar Lars, Åsa, medarbetare på
Bodaholms gård samt ett gäng entusiastiska skördefestarbetare.
Vi finns på denna station:
Åmålstravet och Travskolan: Vi är på plats under lördagen 3 september. Det finns
möjlighet att testa på att köra häst men även att rida! Eller så kanske du vill lära dig
mer kring att spela på trav! Vi kommer ha fina erbjudanden och utlottningar!
Testa på att köra häst och att rida med Åmålstravet
och travskolan. De är på plats under lördagen.

Mat: Njut av våfflor i trädgården.
Vart: Bodaholms Gård
Kontakt: Lars Björsell, 070-532 51 31 Åsa Rölin, 079-074 54 24 info@bodaholmsgard.se
www.bodaholmsgard.se @bodaholmsgard
Parkering: grusytor
Toalett: Toalett finns på markplan, ej handikappanpassad.

20

www.skordefestvnas.se

Stationer

13. Adelsnäs Gård

Vi på Adelsnäs Gård välkomnar er återigen med öppna armar till vår station
och verksamhet.
Efter ett par års paus och en pandemi återkommer vi i ny tappning, som en mindre
station med försäljning och servering. Hos oss hittar ni Toveruds Mathantverk
med sina fantastiska mejeriprodukter och Värmskogs Bageri med mumsigt goda
bakverk med allt från kex & surdegsbröd till småkakor. Från Ankans Food truck
kommer det serveras bland annat kalkonburgare och eldostburgare, Vår gårdsbutik
kommer att vara öppen för alla som vill köpa med sig eller beställa kalkon av något
slag eller köpa med sig honung från vår bigård. Som tidigare uppmuntrar vi er även
i år att ta med kylbagen, så ni kan få hem allt gott på ett säkert sätt. TIPS! Ta med dig
picknickfilt att sitta på när du mumsar något gott från Food Trucken ifall alla bord
är upptagna.
Vi finns på denna station:
Värmskogs Bageri: Till årets skördefest erbjuds det olika sorters småkakor,
surdegsbröd, tekakor och andra sorters bröd. Även biskvier i smaker från
traditionell choklad till fräsch passionsfrukt. Nyrostad granola, spännande kex
med smak av surdeg. varmskogsbageri@gmail.com 072-588 18 86
Toverud Mathantverk: Förädlar mjölken från gårdens egna Jerseykor. Vi erbjuder
flertalet olika produkter så som den beroendeframkallande Eldosten i olika smaker
och varianter, smör & bredbart, creme fraiche, ostkaka mm. Efter sommaren kan
även spännande nyheter ha tillkommit så det finns stor chans för fler goda
överraskningar.
Ankans Café & Bistro: I vår foodtruck serveras kalkonburgare och eldostburgare.
Hembakad smörgås med kalkon på eller om man är sugen på något sötare finns det
kaka att välja på och självklart en kaffetår. Det finns gluten- och laktosfria varianter.
annika@ankanscafeochbistro.se 070-215 02 13 ankanscafeochbistro.se
Bus och lekaktiviteter på vår
gräsmatta. Om ni har tur kan
ni få se en och annan kalkon
och även träffa en Jerseyko.
Mat: kalkonburgare och eldostburgare, kalkonsmörgås och fika.
Gluten- och laktosfria varianter erbjuds.
Vart: Gaperhult
Kontakt: Lena Lindh 070-299 71 24 Pelle Eriksson 070.-602 25 45
adelsnasgard@gmail.com
Parkering: åker
Toalett: Toalett finns, ej handikappanpassad.
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14. Restaurang Ekenäs
Restaurangen längst ut på Värmlandsnäs här njuts det av mat och utsikten över
Vänern. Ta båten eller bilen det går bra.
Restaurang Ekenäs samt Glasscafeét kommer vara öppet under hela helgen. Se
meny på vår hemsida restaurangekenas.se. Under lördag kommer det även finnas
ett grilltält med servering av lamm från Källsbäck Gård.
Utställare på vår station är i år Luröbåten Örnvaldsfisk med sina härproducerade
produkter där verksamheten drivs ett stenkast bort. Tingvalla Bryggeri/Heppa
design som säljer hälsodrycken och måltidsdrycken Kombucha i olika smaker och
även de miljövänliga livsmedelsemballagen bivaxdukar och bivaxpåsar. Hos
Källsbäck Gård finns exklusiva Gotlandsskinn, rökt lammkorv och rökta lammprodukter. Några av gårdens tackor med lamm kommer även besöka oss under
helgen. Drifandi islansdhästförening finns på plats och visar sin verksamhet, men
dock endast på söndag. Även försäljning av begagnad hästutrustning (alla intäkter
går till föreningen). Under lördagskvällen har Restaurangen öppet för de som inte
får nog av att umgås ute på ”näset” kl. 20.00 gör Magnus Blom entré och spelar för oss.
Vi finns på denna station:
Luröbåten Örnvaldsfisk: Försäljning av rökt lax, löjrom, fryst gös och abborre samt
kalla såser kontakt: 072-222 84 82
Källsbäck Gård: Försäljning av lamm och fårskinn och rökta charkprodukter av
lamm, kontakt: 073-808 73 32 info@kallsbackgard.se
Tngvalla Bryggeri/ Heppa design: Försäljning av Kombucha, bivaxdukar och
bivaxpåsar. Kontakt: heppadesign.se
Drifandi Islandshästförening: Visar upp sin verksamhet och har även försäljning
av begagnade hästutrustning (OBS endast söndag).
Säffle Kommun: Kom och träffa kommunen! Få info om vad som är på gång och
ställ frågor. Vi finns där för dig. Välkommen!
Här kan ni träffa på
lamm och islandshästar.
Obs! islandshästarna
är på plats endast
söndag.
Mat: Restaurangens meny (restaurangekenas.se/restaurang) lördag finns även
grilltält med servering av lamm från Källsbäck Gård.
Vart: Ekenäs (nästan längst ut på Värmlandsnäs)
Kontakt: kontakt@restaurangekenas.se Tel. 070-263 86 06/070-528 86 06.
Parkering: Grus – och gräsytor
Toalett: Toalett, handikapptoalett finns.
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För de små

Barnens Skördefest

5. Erserud gård: Lek i vetebasängen. Låta barnen måla och skapa en gemensam
skördefestenstavla med akrylfärg. klappa gossiga kaniner. följ med Jägaren Linn ut
på en promenad längs jaktstigen, i närliggande skogsås. Stall pisello kommer under
dagarna två ge barnen möjlighet till att få träffa hästen Bandit, som kommer att
erbjuda barnen en fin upplevelse på sin rygg. Finns också stor möjlighet att testa
och utöva käpphästridning i en hinderbana med Stall pisello.
6. Torserud Torsbol: Här finns flera olika djur att hälsa på: alpackor, angorakanin,
höns och häst. Barnen har sin pysselhörna där de kan få utlopp för sin kreativitet.
7. Landsbygdsmuséet Kulturladan och Ölseruds kvarn: Ta en tur i häst och vagn.
11. Trone Hatt Gård: Prova på att skjuta med luftgevär, lerduveskytte och eller
paintball. Kasta hästsko med barncancerfonden västra. På lördagen kommer
Imjore med ansiktsmålning.
13. Adelsnäs Gård: Bus och lekaktiviteter på vår gräsmatta. Om ni har tur kan ni
få se en och annan kalkon och även träffa en Jerseyko.
14. Restaurang Ekenäs: Här kan ni träffa på lamm från Källsbäck Gård.
Tiderna som gäller lördag och söndag på 5. Erserud Gård
Jägaren Linn kl: 11.00, 13.00, 15.00. Ponnyridning kl: 11.00-15.00.
Endast Lördag
8. Millesvik Missionshus: Snurra på chokladhjul, kasta prick och gå en skattjakt.
11. Trone Hatt Gård: Imjore med ansiktsmålning
12. Bodaholms gård: Testa på att köra häst och att rida med Åmålstravet och
travskolan.
Endast Söndag
14. Restaurang Ekenäs: Här kan ni träffa på förutom lamm från Källsbäck Gård,
Drifandis islandshästar under söndagen.

Tack till er
som skickat
in bidrag
till årets
framsida!
Omslagsbilden
är målad av
Elin Westlindh

Maja Thörner

Viktoria Kullander

Erik Alefors

www.skordefestvnas.se

Stina Kyrka
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Matstationer
Under Skördefesten finns många ställen att mätta magen på. Vad är ni sugna på?
1. Grön ko Café och Saluhall: Många smakrika rätter från menyn samt härlig fika.
I grillboden smakrika korvar med goda och fräscha tillbehör.
2. Sagagården: Hembakade kakor, smörgåsar och korv, till det dricka och kaffe.
3. Säffle flygklubb: Lättare mat från grillen, kaffe med hembakt.
4. Botilsäters Lanthandel: Vi erbjuder lagad mat, så som sallader, baguette och
varm mat.
5. Erserud Gård: Gårdens egen mustiga skördefestsoppa i år med smak av vildsvin.
6. Torserud Torsbol: Våfflor, smörgåsar, äppelkaka med vaniljsås, hembakt bröd
samt kaffe, te, dricka och saft.
7. Landsbygdsmuseet Kulturladan & Ölseruds Kvarn: Ostsmörgås på hembakt
kvarnkaka, kaffe, läsk, kokkorv och glass.
8. Millesvik Missionshus: Laxsoppa, paj med vaniljsås (endast lördag), grillad
hamburgare och korv, kaffe med hembakat bröd.
11. Trone Hatt Gård: Grillbuffé med stort salladsbord. Blåbärspaj och kaffe. Här äter
man på porslin med riktiga bestick.
12. Bodaholms Gård: Frasiga Våfflor med goda tillbehör.
13. Adelsnäs Gård: Kalkonburgare och eldostburgare, kalkonsmörgås och fika.
14. Restaurang Ekenäs: Restaurangens meny (restaurangekenas.se/restaurang)
lördag finns även grilltält med servering av lamm från Källsbäck Gård.
Gluten- och laktosfritt
Kolla gärna en extra gång med oss att det är garanterat fritt från laktos och gluten.
För er med extra känslig mage, vi vill inte att ni får besvär.
1. Grön ko Café och Saluhall: På vår meny inne i saluhallen finns gluten- och
laktosfria rätter.
4. Botilsäters Lanthandel: Vi erbjuder sallad utan pasta.
5. Erserud Gård: Gluten- och laktosfritt alternativ finns samt är vegetarisk.
6. Torserud Torsbol: Gluten/laktos/diabetikeranpassad alternativ finns. Allt är dock
framställt i miljö där dessa födoämnen hanteras.
8. Millesvik Missonshus: Fika i gluten- och laktosfritt. Smörgås och paj.
13. Adelsnäs Gård: Finns glutenfria hamburgare och fika.

Följ oss på Instagram
och Facebook
@skordefestvnas
VI ÄR STATION
13

adelsnasgard@gmail.com
070 602 25 45
Följ oss på:
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Mat
Vegetariskt
1. Grön ko Café och Saluhall: På vår
meny inne i saluhallen finns
vegetariska rätter.
2. Sagagården: Hembakade kakor och
smörgåsar.
3. Säffle flygklubb: Vegetariskt
alternativ finns.
4. Botilsäters Lanthandel: Vegetariskt
javisst.
5. Erserud Gård: Vegetarisk alternativ
finns samt är gluten- och laktosfritt.
7. Landsbygdsmuseet Kulturladan &
Ölseruds Kvarn: Ostsmörgås på
hembakt kvarnkaka.
11. Trone Hatt Gård: Vegetariskt
alternativ till deras grillbuffé.
12. Bodaholms gård: Frasiga Våfflor
med goda tillbehör.
13. Adelsnäs Gård: Eldostburgare, hembakad smörgås.
Ni med specialkost/ allergier kan om ni vill alltid kontakta den station ni vill äta
på och höra om de kan ordna en rätt till er. För att garantera att magen blir mätt
och glad.

www.skordefestvnas.se
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Säffle

KULTURNATT

Fredag 2 september 2022

Då fylls kanalområdet och delar av Säffle centrum
med marschaller. Vattentornet, Ungdomens Hus,
Kulturskolan, biblioteket, Saga Bion, Galleri 2 och
Kulturhuset Silvénska Villan visar upp sina verksamheter.
Var med och upplev denna stämningsfyllda kväll!

visitsaffle.se
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Timmie Four

Lägg på minnet

Hålltider – Glöm inte bort dessa tider
Lördag
Missa inte Säffles egna rock ’n’ roll band – Timmie four!
Kl. 13.00 – 14.00 på Grön Ko café & saluhall. (station nr. 1.) De spelar även direkt efter
stängning (17.00) på någon av stationerna. Vilken får ni reda på närmare inpå håll
ögon och öron öppna!
Kvällsaktivitet lördag.
Ta vara på lördagskvällen och ta del av något som erbjuds här nedan.
9. Millesvik kyrka: Kl. 19.00 ”Famnen full av solsken”, som är en nostalgisk tidsresa
i ord och ton. Reseledare är gruppen: ”Strålande tider”, som består av Ingrid
Langaard, Pär Jorsäter och Fredrik Sjöstedt som ibland ersätts av Johan
Wennerstrand. Välkomna till en föreställning fylld av musik och minnen.
13. Restaurang Ekenäs: Kolla öppettider på deras hemsida för kvällen.
(www.restaurangekenas.se) kl. 20.00 spelar Magnus Blom.
Söndag
9. Millesvik kyrka: kl. 11.00 är det Ekumenisk Gudstjänst efteråt kaffe i Millesvik
Missionshus
Obs! Botilsäters Lanthandel (station nr. 4.) har öppet en timme längre båda
dagarna. Lördag till kl. 18.00 och söndag till kl. 17.00.

www.skordefestvnas.se
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Ett stort tack till våra lotterisponsorer!
Vi tackar alla glada företag som står för vinster till vårt lotteri.
Utan er hade vi inte haft en vinstlista som den vi har i år. Lotter går
att köpa på de allra flesta stationer under Skördefesten.

www.skordefestvnas.se

