
Vernissage av utställningen Blomstrande Ställ-
dalen. Barnens målningar visas i skyltfönstren 
längs Ställbergsvägen under hela juli och au-
gusti.

Varje torsdag kl 10-12 under hela juli och 
augusti träffas alla som vill för att fika och spela 
boule tillsammans. Ta med en picknickkorg!

   Sommaren 2020 skapas en temporär 
mötesplats i form av en trädgård i 
centrala Ställdalen. En Folkets Trädgård 
där vem som helst kan vara med. 
Folkets Trädgård är tänkt att fungera som 
en mötesplats och en testbädd för hållbar 
odling och kreativa ideer för Ställdalens 
framtid.
   Folkets Trädgård är alltid öppen - det 
är bara att stiga in oavsett dag eller tid. 
Torsdag-lördag kl 10-16 finns det alltid 
någon där ur Ställdalens föreningsliv.
Era nya idéer välkomnas under hela 
sommaren - vi skapar och vårdar denna 
plats tillsammans!

Varmt välkomna!

VERNISSAGE
kl.13.00-15.00

BOULE OCH BULLAR

FRE   10 JULI

Bin och insekter är små men livsviktiga! Så kan 
vi hjälpa insekterna att hitta ett hem och kunna 
pollinera mera. Gratis återbruksmaterial finns 
på plats.

BYGG INSEKTSHOTELL & BIHOLKAR
kl.10.30

LÖR   11 JULI

Välkommen att prata om Ställdalens framtid. 
Hur kan ett levande och hållbart Ställdalen 
skapas, hur ska det se ut och vad vill vi göra här 
i framtiden? Vi träffas och samlar in ideer och 
önskemål som Byalaget kan jobba vidare med 
till hösten. Byalaget bjuder på fika.

STÄLLDALENS FRAMTID
KL.10.00-12.00

TOR   16 JULI

I sann Greta-anda behöver vi handla nu 
för att stoppa klimatförändringarna. Träffa 
Folkuniversitetet i trädgården för samtal 
utifrån studiecirkeln “Lär dig leva hållbart” där 
vi delar erfarenheter och inspirerar varandra. 
Du behöver inte vara insatt i klimat- och 
miljöfrågor.

TRÄDGÅRDSSAMTAL “HANDLA NU!“ 
kl.15.00

FRE   17 JULI

Familjeyoga för föräldrar och barn. Ta med er en 
varsin filt och något att dricka.

FAMILJEYOGA
kl.10.30

Familjeyoga för föräldrar och barn. Ta med er en 
varsin filt och något att dricka.

FAMILJEYOGA
kl.10.30

Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och 
lära dig något nytt? Packa fikakorgen, ta med filt/
sittplats och ta del utav vetenskap tillsammans 
med Per Angelstam, professor vid Skogsmästar-
skolan (SLU). I en tid av falska nyheter och in-
formationsbubblor bjuder Folkuniversitetet på 
kvalitetssäkrad kunskap. Här får du tillfälle att 
träffa andra nyfikna att tänka stora tankar tillsam-
mans med.

VETENSKAPS-PICKNICK
kl.15.00

TOR   9 JULI

Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och 
lära dig något nytt? Packa fikakorgen, ta med 
filt/sittplats och ta del utav vetenskap tillsam-
mans med Per Angelstam, professor vid Skog-
smästarskolan (SLU). I en tid av falska nyheter 
och informationsbubblor bjuder Folkuniver-
sitetet på kvalitetssäkrad kunskap. Här får du 
tillfälle att träffa andra nyfikna att tänka stora 
tankar tillsammans med. 

VETENSKAPS-PICKNICK
kl.15.00

Lär dig måla med sprayfärg. Träffa handledare 
från KonstBunkern och prova på att måla stort!

KONSTPLANKET WORKSHOP
kl.14.00-16.00

Tazza är en hund som älskar att vara med barn. 
Just nu tränar hon på att bli läshund och be-
höver hjälp att träna. Alla barn kan boka 20 min 
lässtund med Tazza. Ta med en bok eller låna en 
hos oss och läs för henne i vårt mysiga tält. 

LÄSHUNDSSTUND
kl.10.30

Lokala mathantverkare gästar Folkets Trädgård 
i sommar. Denna lördag träffar ni En får tacka 
som tillverkar Sveriges enda fårglass. Björn från 
Danshyttan, fårbonde och glasstillverkare är 
prisbelönt medaljör i Mathantverks-SM två år i 
rad. Kom och ät en riktigt god glass!

LOKAL MAT
kl.12.00-16.00

Tillverka din egen käpphäst med handledarna 
Isabelle och Tyra. Om du redan har en häst - sy 
en prisrosett inför Familjedagens hopptävling! 
Gratis återbruksmaterial finns på plats.

KÄPPHÄSTAR & PRISROSETTER
kl.14.00-16.00

Juli

I sann Greta-anda behöver vi handla nu 
för att stoppa klimatförändringarna. Träffa 
Folkuniversitetet i trädgården för samtal 
utifrån studiecirkeln “Lär dig leva hållbart” där 
vi delar erfarenheter och inspirerar varandra. 
Du behöver inte vara insatt i klimat- och 
miljöfrågor.

Gör din egen ansiktsmask, lek med 
Fritidsbanken, träffa brandkåren, klappa en get 
och ha en rolig dag i Ställdalen. Korvgrillning, 
bad och fisketävling. Möt föreningar och träffa 
varandra i Folkets Trädgård, på Bergslagsvallen 
och vid Sågdammen.

TRÄDGÅRDSSAMTAL “HANDLA NU!“ 
kl.15.00

FAMILJEDAG I STÄLLDALEN
kl.10.00-16.00

TOR   23 JULI

LÖR   18 JULI

Folkets Trädgård
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Sommarprogram 2020

TOR   2 JULI

FRE   3 JULI

Tazza är en hund som älskar att vara med barn. 
Just nu tränar hon på att bli läshund och be-
höver hjälp att träna. Alla barn kan boka 20 min 
lässtund med Tazza. Ta med en bok eller låna en 
hos oss och läs för henne i vårt mysiga tält. 

LÄSHUNDSSTUND
kl.10.30 

LÖR   4 JULI

Ställbergsvägen 19, 714 72 Ställdalen Instagram: folketstradgardstalldalenFacebookgrupp: Folkets Trädgård Ställdalen

VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS 
REKOMMENDATIONER, HÅLLER AVSTÅND 
PÅ PLATS, HÅLLER GOD HANDHYGIEN OCH 
KOMMER BARA OM VI ÄR HELT FRISKA. 

VIKTIG INFORMATION



Augusti

FRE   31 JULI

Tillsammans lär vi oss att bevara, utveckla 
och sprida traditionell mångårig kunskap 
om vildmarks- och överlevnadsteknik. Gratis 
återbruksmaterial finns på plats.

BUSHCRAFT
kl.14.00-16.00

Makrofotografering med din mobilkamera. Gå 
ut i naturen med Ställdalens fotoklubb och lär 
dig fota extrema närbilder.

Ta svängen förbi trädgården när du rastar 
hunden. Där finns godsaker för alla och 
minimarknad med bra priser på attiraljer för din 
fyrbenta vän.

Människor från många olika länder bor i och 
förgyller Ställdalen - Australien, Indonesien, 
Iran, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, 
Thailand,Tyskland och USA är några. Vi samlas 
för att leka varandras lekar och upptäcka att 
leken förenar oss alla!

Kom och titta på läckra motorfordon från trakten, 
visa upp ditt eget åk och ta en fika i trädgården.

I sann Greta-anda behöver vi handla nu 
för att stoppa klimatförändringarna. Träffa 
Folkuniversitetet i trädgården för samtal 
utifrån studiecirkeln “Lär dig leva hållbart” där 
vi delar erfarenheter och inspirerar varandra. 
Du behöver inte vara insatt i klimat- och 
miljöfrågor.

MAKROFOTOGRAFERING
kl.14.00

HUNDFIKA MED DJURENS LANTHANDEL
kl.10.00-14.00

VÄRLDENS LEKAR I STÄLLDALEN
kl.10.30-12.00

VETERANBILSTRÄFF LOKAL!
kl.15.00-18.00

TRÄDGÅRDSSAMTAL “HANDLA NU!“
kl.15.00

TOR   30 JULI

LÖR   25 JULI

FRE   24 JULI

TOR   6 AUGUSTI

Kika på insekter med Ställdalens Natur-
studieklubb. Vilka småkryp bor här tillsammans 
med oss och hur ser de egentligen ut?

KIKA PÅ INSEKTER
kl.10.30-12.00

FRE   7 AUGUSTI

Människor från många olika länder bor i och 
förgyller Ställdalen - Australien, Indonesien, 
Iran, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, 
Thailand,Tyskland och USA är några. Vi samlas 
för att leka varandras lekar och upptäcka att 
leken förenar oss alla!

VÄRLDENS LEKAR I STÄLLDALEN
kl.10.30-12.00

Lokala mathantverkare gästar Folkets Trädgård 
i sommar. Denna lördag träffar ni Perrabacken 
Ranch som har med sig nybakat bröd och 
österrikiska specialiteter.

En rolig jazzworkshop för barn och föräldrar 
med rytmer, beats och melodier! Vi använder 
kroppen, rösten och instrument. Handledare är 
Annemarie Anang, jazzsångerska från London.

Tillverka egna fröbomber - vi blandar lera, jord, 
kompost och blomfrön till små bollar att kasta 
där vi önskar mer blommor nästa år! Så hjälper 
vi bina att pollinera mera och vi får en ännu mer 
blomstrande värld. 

Vi utforskar de växter och blommor som finns i vår 
närmiljö tillsammans med Naturstudieklubben.

Hur kan ett levande och hållbart Ställdalen 
skapas? Vi träffas och samlar in ideer och ön-
skemål som Byalaget kan jobba vidare med till 
hösten. Byalaget bjuder på fika.

Kom och lär dig tillverka egen bivaxsalva med 
Doris från Ljusnarsbergs Församling. Material 
finns på plats till självkostnadspris.

Överraskningsaktivitet för barn med Ljusnars-
bergs Församling.

Lokala mathantverkare gästar Folkets Trädgård 
i sommar. Denna lördag kommer Ställbergs 
Rökeri & Skafferi och Källmans Skogscafé in till 
byn med godsaker.

Summercamp Kopparbergs Dansuppvisning!

LOKAL MAT
kl.11.00-15.00

JAZZWORKSHOP
kl.10.30-12.00

FRÖBOMBER WORKSHOP
kl.10.30-12.00

BOTANISK VANDRING I BYN
kl.14.00-16.00

STÄLLDALENS FRAMTID
KL.10.00-12.00

BIVAXSALVA WORKSHOP
KL.14.00-16.00

BARNAKTIVITET
KL.14.00-16.00

LOKAL MAT
KL.11.00-15.00

DANSUPPVISNING
kl.14.00

LÖR   8 AUGUSTI

TOR   13 AUGUSTI

FRE   14 AUGUSTI

LÖR   15 AUGUSTI

TOR   20 AUGUSTI

TOR   27 AUGUSTI

Lär dig måla med sprayfärg. Träffa handledare 
från KonstBunkern och prova på att måla stort!

KONSTPLANKET WORKSHOP
kl.14.00-16.00

“En träffsäker röst med känslosamma texter i ett 
tungt ljudlandskap.”
Mohlavyr är en mångfacetterad artist som 
gärna kombinerar sin musik med visuell konst 
i olika projekt. Nu är Mohlavyr aktuell med 
sitt tredje album “Kära kropp” - hennes mest 
privata hittills. Från kl.17.00 finns lättare mat 
och dryck.

”Små smulor är också bröd” Något nytt, något 
gammalt och något skämt med Anna Johansson 
på bl.a fiol och Stefan Jansson, estradör. 
En timme med musik och sång, skruvade 
betraktelser och underhållande sneglingar.
Från kl 17 finns lättare mat och dryck.

KONSERT MED MOHLAVYR
kl.18.00-19.00

KONSERT
kl.18.00-19.00

En het fusion av jazz och tropiska toner med ett 
stänk av moderna beats. Från kl 17 finns lättare 
mat och dryck.

Hur såg det gamla Ställdalen ut? Vi vandrar 
genom byn med Kjell Hansson som berättar 
om svunna tider.

Restaurangen John Scott’s gästar Folkets 
Trädgård denna lördag. Kom och njut.

KONSERT MED THE OKAYS
KL.18.00-19.00

HISTORISK VANDRING
KL.14.00

LOKAL MAT
KL.11.00-15.00

FRE   21 AUGUSTI

LÖR   22 AUGUSTI

Vi firar ut sommaren i Folkets Trädgård med en hem-
lig konsert. Från kl.17 finns lättare mat och dryck.

Skördefest i Folkets Trädgård. Kom så skördar vi, 
smakar på och firar in hösten. Lokala odlare och 
mathantverkare. Lekar och roligheter för alla barn. 

HEMLIG KONSERT
KL.18.00-19.00

SKÖRDEFEST
KL.11.00-15.00

FRE   28 AUGUSTI

LÖR   29 AUGUSTILÖR   1 AUGUSTI

Ta med urvuxna barnkläder och klädnypor om 
ni har så skapar vi Ställdalens längsta klädsträck 
och byter plagg med varandra!

KLÄDBYTARDAG PÅ STRÄCKET
kl.14.00-16.00

Arrangörer: Ställdalens Byalag, ABF, Folkuniversitetet, Förskolan Åstugan, Ljusnarsbergs Bibliotek, Ljusnarsbergs Församling, Ljusnarsbergs 
Kommun, Ljusnarsbergs Konstförening, Ljusnarsbergs Trädgårdsförening, Medborgarskolan, PRO Ställdalen, Scenit - Folkbildningens 

Arrangörsförening, Ställdalens AIK, Ställdalens Brukshundsklubb, Ställdalens Fotoklubb och Ställdalens Naturstudieklubb 

Anmäl ert deltagande per mejl till 
folketstradgardstalldalen@gmail.com 
eller sms 0732-603042 senast en dag 
före arrangemanget. Ange namn, antal 
personer och telefonnummer tack. För 
frågor eller funderingar kontakta som ovan.


