Säterrunda
i Norra Ny
Lördag
18 juni
Kl: 10.00-18.00
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Norra Ny Utveckling ekonomisk förening
mail: norranyutveckling@gmail.com
tel: Ingela 070-570 07 58

på Åstrandssätern
av landshövding
Foto: Karin Jonsson

Välkommen att besöka
sex av sätrarna i
Norra Nys gamla socken.
I denna del av Värmland
ligger de bäst bevarade
sätrarna, som du nu får
möjlighet att ta del av och
lära känna dess historia.
Du färdas på slingriga
skogsbilvägar och vandrar
på kostigar in på
sätervallarna, där
säterkullor och
säterpojkar öppnar
för Dig.
Du kommer att möta
berättare, guider,
gamla saker, kor,
hantverk, konst, kaffedoft
och sprakande brasor.

Kenneth Johansson
www.norranyutveckling.se

Reservation för ändringar.

3. Kårebolssätern

1. Åstrandssätern

Vandra sätervägen
upp till sätern där
"buan" är öppna.

Välskött säter med
enbart originalbyggnader och

vallar som slås årligen.

Här invigs Säterrundan kl 10.00 av
landshövding Kenneth Johansson.
Presentation av handlingsplanen för
sätrar i Värmland.
Försäljning av kaffe med hembakt.

och får finns på vallen

Säterkullor, kor

Kolbullar och säterfika finns att köpa

Guidning runt sätern kl.11.00, 13.00 och 16.00
Försäljning av diverse hantverk,
Karins specialarbete om Kårebolssätern
och Täpp-Lars som signerar barnböcker
om fäbodliv.
Du kan ta del av Kårbergers författarskap
och föreningens historia
För barn finns en skaparverkstad.

2. Ennarbolssätern

4. Munkebolssätern

Besök en av de

Fri guidning under

längst kontinuerligt

dagen.

brukade sätrarna
i Värmland.

Du träffar brukare av sätern som kan
berätta dess historia.

Kaffe, smörgås och varm korv finns
till försäljning.

Servering av kaffe, kokt över elden

och hembakt.

Försäljning av den fina
Munkebolsboken.

5. Nordtorpssätern
Öppna säterstugor
hela dagen.
Kl: 12 och kl:14 guidad fältvandring
på den blommande sätervallen.

Kl.13 och kl.15 Berit Axelsson spelar och
sjunger skillingtryck.
Grillbrasa, ta gärna med något att
grilla.
Passa på att besöka kyanitgruvan
”Värmlandsstenen”.
Se hur timmerlagning går till.

6. Segenässätern
Pannkaks- och
kaffeförsäljning.
Konst- och
fotoutställning av Samuel och
Ella Nilsson m fl.
Kl. 13.00 och 14.30 Hans Johnsson
guidar runt på sätern.
Kl. 16.30, kulning, visor och allsång,
Rose-Marie Stenmark m fl.

