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Omslagsbild: 
Angelique Einevik,  #40

Den här vintern är inte 
som andra. Gunilla 
Dovsten har lämnat 
jordelivet alltför tidigt, 
och lämnar oss i 
saknad. 
Nu får hennes 
inspiration och 

engagemang leva vidare i våra hjärtan. 
Med stor sorg axlar vi hennes uppdrag 
att få livet att växa med vårt skapande, 
tillsammans.
Gunilla var en människa som alltid 
undersökte och gick vidare. Hon kom 
till Kulturförvaltningen i Lindesberg 
som kultursekreterare 2007 med  
förväntan att få igång verksamheter 
och att få människor omkring henne 
att växa.  Då var hon sen länge välkänd 
i trakten som konstnär och keramiker. 
Konstföreningens idé om en lokal 
konstrunda, Vinterspår tog Gunilla sig 
an med sin tro på människors enskilda 
kraft. Den har fått oerhörd betydelse 
för konstlivet i Lindesberg och hela 
Bergslagen. På sitt envisa och vänliga,  
lyhörda vis har hon fått många att våga 
visa sig. Hon har varit med i otroligt 
många sammanhang, sång, teater 
undervisning, vid sidan av sitt eget 
skapande i verkstaden. Ibland tänkte jag 
att hon fått mer tid än vi andra men så 
är det inte, tiden är rättvist fördelad till 
oss alla. Det är vad vi använder den till 
som gör skillnad. Gunilla använde sin tid 
på jorden i ständig rörelse och med ett 
stort skratt.  Hon lämnar stor saknad och 
ger oss uppdraget att få konsten för alla 
att ta plats.

Elisabet Brynge- god vän och kollega
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Välkommen till 
Lindesbergs största 
kulturevenemang
När vintern har oss i sitt fasta grepp är det dags för 
kommunens största kulturarrangemang, Vinterspår. 
Tillsammans öppnar vi yttre och inre platser, möter 
nya människor och gamla vänner. I detta landskap 
växer kreativiteten och gemenskapen. I år är du 
besökare, nästa år kanske du deltar.

Varmt välkommen till Vinterspår 2023!

Vinterspårshelgen 4-5 mars har öppet lördag-söndag 
kl. 10.00-16.00.

Kultur- och fritidsenheten, tillväxtförvaltningen och  
Lindesbergs Konstförening

SKYLTFÖNSTER- OCH 
SAMLINGSUTSTÄLLNING

Kungsgatan 42

54  FÖRSMAK Vinterspår
Se utställningen som ger ett 
smakprov på detagarnas alster. 

Kaffe

Mat

Toalett Facebook

Instagram

Hiss

Handikappanpassat
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RAMSBERG

FÖRSAMLINGSGÅRDEN

Ristanvägen 7

1
 Musik - Irländsk 

folkmusik
Lördag 4/3 klockan 13.00.
Jigs, reels och sånger 
framförda av musikanter från 
trakten.

2
 Ramsbergs 

ryttarkamrater
Ramsbergs Ryttarkamrater 
serverar soppa med bröd, 
samt fika. Visning av bilder 
från starten (1991) till i dag.
Carina Lundkvist 
FB: RamsbergsRyttarkamrater 
070 2338825

3
 Helena Westholm 

Jag visar målningar med 
motiv från Bohuslän och 
Bergslagen. Det är framför 
allt akvareller, men jag prövar 
också på tekniken gouache.
helena.westholm@telia.com 
070 8321491

5
 Agneta Segerfelt

Ett fritt måleri utan 
föreställande moment 
fascinerar och utmanar 
mig. Bilderna uppstår i ett 
mellanrum mellan tanke och 
känsla. Jag funderar inte så 
mycket över bra eller dåligt. 
fult eller vackert. Bilden är sig 
själv.
agneta@segerfelt.com 
www.segerfelt.com 
070 0914340
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KAPELLET/ VÄVSTUGAN

6
  Vävgruppen

Vävgruppen har utställning 
av mattor, plädar, löpare etc. 
Vävstolarna och utställningen 
finns i en fantastiskt fin miljö i 
kapellet.
Laila Harjukoski 
073 9767196

RAMSBERGS KYRKA

7  Ramsbergs kyrka är öppen 
för besökare. Utställning och 
visning av kyrkan. Guide är 
Shelagh Green.
Mässa söndag kl. 15.00
obrittmarie@gmail.com 
070 8263359

RAMSBERG 
KULTURCENTRUM

Ristanvägen 5

8
 Bokutställning

Utställning av böcker om 
Pelle Svanslös och böcker av 
H C Andersen. Biblioteket är 
öppet för utlåning och det 
finns många bilder, kartor och 
dokument från svunna tider.

obrittmarie@gmail.com 
070 8263359

RESTA

9
 RESTA BYGDEGÅRD

Resta 158

I den vackra lokalen i Resta 
visas hantverk från Ramsbergs 
Bruk. Familjen Ericsson visar 
alster från 1800- talet och 
framåt. Cafét är öppet.
obrittmarie@gmail.com 
070 8263359
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STRÅSSA

”NAVET” I STRÅSSA

Ramsbergsvägen 2

10
 Affischutställning Stråssa 

500 år. Inramade kort, klipp 
och föremål från olika tider. 
Hantverksutställare, stickning 
samt en slipsutställning. Njut 
thailändsk mat på Ayotthaya.
Lörd, Sönd. kl. 14. Filmvisning” 
De fyra elementen” av Jan 
Bergman. 
mary.zander53@hotmail.com 
www.stråssaby.se 
070 3610492

 STRIPA GRUVA

En otroligt unik gruvmiljö som 
är fantastisk för hela familjen 
att besöka.
Gruvbackevägen 8 
711 78 Guldsmedshyttan 
0581 811 45

 

11
  Brytpunkt

Brytpunkt är ett samarbete 
mellan platsen Stripa Gruva 
och fyra studenter som går på 
konsthögskolor i Norge och 
Sverige. På olika sätt arbetar 
de med att tillåta objekten 
som de omges av att få 
komma till tals, existera som 
de är eller uppstå på nytt.
Med Agnes Magnusson, Klara 
Paulin-Rosell, Julia Hodell 
Westman och Käbi Apelgren.
073 8469995

12  Doris Jönsson
Brytpunkt. Keramik i alla dess 
former med mera.
doriskeramik@gmail.com 
070 9946497
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13
  Else Månsson

Skarn. Elev på Örebro 
Konstskola.
Else.m@telia.com 
Insta: else_mansson 
070 5971880

14   Björn Dahlfors
Fotografi och poesi från 
pandemins första år.
bjorndahlfors@gmail.com 
www.bjorndahlfors.se 
070 9381440

15  Barbro Helsing 
Pettersson
Vitt och brett, såvitt jag kan 
se.
barbro.helsing@hotmail.com 
070 5732164

16  Kim Corein
Älskade kläder – plagg med 
en historia. I sin ateljé i Storå 
syr och designar Kim Corein 
kläder av räddade tyger som 
blir till färglada unika plagg.
kontakt@ninaballerina.se 
070 7886063

17
 Maria Wikland

Jag bearbetar händelser i mitt 
liv. Genom måleriet tar jag 
mig igenom och fram. Elev på 
Örebro Konstskola
miawikland@gmail.com 
FB och Insta: artywikland 
www.konst.se/miawikland 
073 5058685

18  Adriana Jerlström-Maj
Grönt är skönt- det 
ljusnar. Måleri blandade 
tekniker. Försäljning av 
mjölksyrade grönsaker och 
grönsaksplantor.
ajm.i.vasselhyttan@telia.com 
070 2106959

19  Arne Holm
Arne visar akvarell- och 
oljemålningar.
pjattaboda@hotmail.com 
070 9349099

N
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20  Gunilla Borensjö 
Jag gillar olika. Att skapa unika 
alster där ingen är den andra 
lik är underbart. Hos mig 
hittar du fantasifulla tovade 
fåglar och härliga träd. Lite 
praliner kommer med.
gunillaborensjo@gmail.com 
Insta: glädjefylltkonsthantverk 
073 8369854

21
  STRIPABRYGGERIET

Gruvbackevägen 8, 
Guldsmedshyttan

Stripabryggeriet har öppet 
under vinterspår. Vi serverar 
lunch mm. och intresserade 
kan bekanta sig med våra 
tankar rörande kultur och 
bryggeriverksamhet. I vårt 
Gallerirum bjuds utställning 
av några studenter från 
konsthögskolan i Bergen där 
en av dem har anknytning till 
Stripa.
ove@stripabryggeriet.se  
www.stripabryggeriet.se 
070 2516766

DANSHYTTAN

22  Holgers kök
Masmästargården, Danshyttan 197 
Korslund, Guldsmedshyttan 13:26 
utefter vägen mot Stjärnfors.

Hörslor o syner möter oss när 
vi öppnat sinnena för det som 
är och sker runt oss. Jag har 
några, du har andra. Kring 
köksbordet i spisvärmen delar 
vi dem på vårt sätt.
stig.johansson@danshyttan.se 
070 6438708
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MÅRDSHYTTAN

23
  Daniela Buess

Mårdshyttan 175

Jag är en konstnär rakt 
igenom. Måla och arbeta med 
olika material, alltid skapa och 
prova nya saker. Vare sig det är 
på duk, papper eller i pannan. 
Kom, titta och njut.
daniela@art-daniela.com 
www.art-daniela.com 
073 6581550

ÖSKEVIK

24
 Silkes restaurang

Östra Öskevik 195

Med ett leende och stort 
utbud bjuder Silkes på 
ekologiskt, mat och fika i 
Öskeviks Missionshus. 
silke@oskevik.se 
073 905 03 01

SIGGEBODA

25
 Kristian Lakeson

Siggeboda, 207

Utställning av unikt hantverk 
fr. Azerbajdzjan skapat av 
Minaja Azizbekova (skrin, 
smycken osv), egen fotokonst i 
affischformat samt försäljning 
av musik CD’s komponerade 
& producerade av Kristian 
Lakeson (folkton/jazz + 
artpop/rock) inspelad här i 
studion Lakesong Music Labs i 
Siggeboda 207
camelotstudios@hotmail.com  
www.lakesong.se 
076 5955960
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LINDESBERG

26   Mikael Luth
Löpargatan 4, kör genom de 
stora grindarna mitt emot Nya 
Gummiverkstaden.

Arbetar mest med torrpastell, 
ett spännande sätt att måla.
miforester.ml@gmail.com 
Insta: Miforester66 
070 2394524

STUDIEFÖRBUNDET ABF

Löpargatan 8, bakom Erikshjälpen.

27   Katalin Hamori
Nytt sortiment av 
akvareller, akrylbilder med 
blandad teknik. Moderna 
keramiksmycken som jag visar 
första gången.
vesa9172@gmail.com 
072 3993343 

28   Cathy Frick
Jag gör textilcollage med 
många olika sorter tygbitar, 
ibland med gamla broderier, 
olika trådar och ibland med 
pärlor.
frickcathy3@gmail.com 
073 647 7769

KULTURUM, 
LINDESKOLAN

Nyborgsgatan 1

 

29
 Mias godsaker

Välkommen till mias godsaker 
på Svalbo café - popup 
på Vinterspår. Vi serverar 
godsaker,  smörgåsar kaffe/te , 
dricka. Sopplunch kommer att 
finnas. Välkomna.
miasgodsaker@gmail.com 
www.svalbo-mias-godsaker.com 
072 9439268
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30  Musik - KNôTT
KNôTT är ett folkmusikband 
från Lindesberg som spelar 
folkmusik vi gillar, allt från 
låtar av Väsen till Kalle Moreus.
Lördag kl. 14.30. Fri entré. 
R. Hägerstrand, P. 
Djusembeyeva, M. Johansson, 
O. Lindeberg, K. Sundberg.
rickard.hagerstrand@gmail.com 
FB: folkmusikknott 
070 2871322

31  Stråkmästarna
Kulturskolans yngsta 
stråkorkester. 
Söndag kl. 14. 
camilla.friman@lindesberg.se

32  Rainer Hickisch
Minnesbilder
rainer@hickisch.se 
rainer.hickisch.se 
070 7398638

33  Gunilla Dovsten postumt
Keramik. Bruksgods. Gunilla 
var initiativtagare till 
Vinterspår.
mats.herminge@telia.com 
076 311 11 11

34  Rania Firas 
Blyerts och akryl målningar 
som passar alla åldrar. Allt från 
landskaps tavlor till porträtt 
målningar
ranyafiras06@gmail.com 
072 8743363

35  Torsten Sandberg
I mina akvareller berättar jag 
om hus, ljus och annat.
tottesandberg@telia.com 
Insta: Torsten Sandberg 
070 4885596
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36  Gurli Eriksson
Väskor i varierande tyger, 
färger och former.
lilajag@icloud.com 
Insta:  made_by_lady_lilac 
070 3271753

37   Amelie Boson
Målningar i akryl.
amelie.boson@telia.com 
073 4128323

38   Ann Björk
Akvarell
annbjork@telia.com 
Instagram: annbjorks 
www.konstiorebrolan.se/
konstnaerer/ann-bjoerk 
070 5905774

39  Andrea Behmrell 
Min bildvärld - Jag bjuder 
på en salig blandning av 
teckningar, målningar och 
foton jag skapat. Som en påse 
smågodis, gott och blandat 
helt enkelt. Välkommen!
annadrea@hotmail.com 
FB: pinkcatdesignsweden 
073 3101620

40  Angelique Einevik
Oredigerade fotografier 
tagna för att fånga de mörka 
ögonblicken precis som de är.
photoby.angelique@gmail.com 
Instagram: Photo by Angelique 
072 0204737 

41  Linn Lovtjärn
”Pingvinens fantasi” är en 
cocktail av fantasifulla och 
drömmande uttryck i olika 
tekniker. Utställning i mixed 
media-teknik.
hello@lovtjarndesign.com 
www.lovtjarndesign.com 
073 89 30 849
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BERGSPARKEN

Atriet, Banvägen 24, en trappa upp

Vi erbjuder många olika 
konstarter såsom keramik, 
vättar, akvareller, musik-
underhållning och bildspel. 
Det finns en utställning av 
olika aktiviteter för seniorer 
och vi bjuder på kaffe.

42
  Marias Chokladmakeri

Egen tillverkning av praliner 
och annat gott av choklad. I 
Kvarteret Bryggeriet i Nora 
har jag min tillverkning och 
även en liten butik där jag 
säljer mina praliner,  annan 
konfektyr, kaffe o lakrits.
Varmt välkomna!
Maria Wadsten Andersson 
kontakt@mariaschokladmakeri.se 
070 6442759

43
  Musik - Durfelan

Vi är en grupp på 7 personer 
som spelar folkmusik, från 
polska till schottis. 
Konsert söndag kl. 14.00
g.lennart.lindgren@telia.com 
070 3903403

44
  Musik - Bärgslaget

Spelvänner från Örebro län 
som spelar svensk folkmusik, 
gärna från Bergslagen, även 
egna nyskrivna låtar. Fiol, 
nyckelharpa, gitarr, munspel 
och sång, ibland även med 
cittra, bas, durspel, och skedar.
Konsert lördag kl. 14.00
birgitta@streith.se 
073 3136696

45
  Musik - Kulturskolans 

barnkör
Kulturskolans Barnkör 
framträder med några sånger 
ur sin föreställning om Klas 
Klättermus.
Konsert lördag kl. 12.30
evelina.balke@lindesberg.se 
076 5598526
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46
  SPF Seniorerna

Vi bjuder på kaffe samtidigt 
som vi tar Dig med ut i 
naturen via vårt bildspel av 
Åke Loven och Anita Lindgren. 
Även en utställning av våra 
aktiviteter. 
ealindgren@telia.com 
070 6086460

47
  Solweig Benediktson

Stengods och Raku. Inspireras 
av historiska ting samt djur 
och natur. Mina alster består 
mestadels av brukskonst.
solweig.benediktson@bredband.net 
076 1330022

48
  Inger Lindström

Tillverkar namngivna tomtar 
och vättar av bl.a. vadmal, 
fårskinn och fleece. De 
är stoppade med ris och 
kuddstopp. Tvättråd ingår.
ingerulfsdotter@hotmail.com 
070 6470778

49
  Anita Lindgren

Målar akvarell, ibland med 
inslag av tusch. Fantasin får 
bestämma eller så målar jag 
”bilder” från naturen.
ealindgren@telia.com 
www.konst.se/taktilia 
070 6086460

BLOMBERGSKA GÅRDEN

Kungsgatan 48

50
 Lindesbergs 

Hembygdsförening
Miniatyr-utställningen 
”Lindesberg på 1920-talet” 
(närmare 500 byggnader 
med trädgårdar) samt 
Lindesbergstapeten, 
kommunens historia från 
1200-talet broderad med 
ullgarn på linneväv.
cleanslate@live.se 
www.hembygd.se/linde 
070 2837577
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LINDEN

Kungsgatan 37

51  LIONS Club Kristina
Kom och smaka på vår 
kakbuffé. Intäkterna går till 
Lions hjälpverksamhet lokalt, 
nationellt och internationellt.
irene.jelgert@hotmail.com 
072 5443200

52  Oubaida Mualem
Jag visar mina skapelser i trä 
och intarsia.
oubiedam@gmail.com 
www.lindekonst.se 
076 2928289

S:T MARY KINGSGÅRDEN

Kungsgatan 31

53
  Dan Magnusson

F.d. byråchef och adjungerad 
professor som gått över till att 
måla tavlor.
dan.magnusson71135@gmail.com 
070 6828008

SKYLTFÖNSTER- OCH 
SAMLINGSUTSTÄLLNING

Kungsgatan 42

54  FÖRSMAK Vinterspår
Se utställningen som ger ett 
smakprov på deltagarnas 
alster. 
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HANDELSBANKSHUSET

Kungsgatan 23

55  Sofie Lindkvist
Akvarellmålningar i stort 
och smått. Här finns allt från 
sagofigurer till landskap och 
insekter. Här finns något för 
alla åldrar. Kommer även 
finnas kort och sagobok 
skapade av mig på plats.
sofielindkvist91@gmail.com  
www.sofielindkvist.se 
076 1057929

56  Birgitta Strömberg
Kreativ sömnad med lappar. 
Utställning och försäljning av 
lapptäcken, dukar, grytlappar, 
spishanddukar, stickat, virkat 
samt babykläder i ekologisk 
trikå.
bitte6626@gmail.com  
070 6789814

STUDIEFÖRBUNDET 
VUXENSKOLAN

Kungsgatan 28

57
  Sven Burman

Formgivning och tillverkning 
av bord, lampor, ljusstakar, 
vaser, klockor mm i betong.
svenburman@telia.com 
www.betongochsant.se 
070 8310765

58   Ladies of Art
Vuxenskolans kamratcirkel för 
akvarell- och akrylmålning. 
Konstnärer: 
L-A. Almgren, U. Brauer, 
M. Damström, G. Elfström, 
L .German, K. Hamori, 
L. Hansson, G. Lindberg, 
L. Spångberg, E. Stefansson, 
S. Viberg och U. Öhrn.
eivor.s@telia.com 
072 7377866
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FÖRSAMLINGSHEMMET

Kungsgatan 17

 

59   Vävstugans vänner
Utställning och försäljning av 
vävda alster.
kerstin.g.hedin@gmail.com 
070 5881439

60  Eddy Arthursson
Nära bilder. Endera är jag 
närgånget nära när jag tar 
bilden, eller så är bilden tagen 
nära - i landskapet. Mestadels 
naturbilder, men det kan 
slinka med annat också som 
gör det lite mer spännande.
eddy.arthursson@hotmail.com 
070 2447535

RUBINSKA GÅRDEN

Kungsgatan 2
 

62
 Musik - Svartälvens 

Pijpare och Borduner 
POST TENEBRAS LUX - Efter 
mörker kommer ljus.
Hoppfulla klanger från en 
svunnen tid med Svartälvens 
Pijpare och Borduner.
Lördag 18.00. Efter 
föreställningen blir det mingel 
med förfriskningar.
Biljetter: 072-225 70 51 
Pris: 100 kr (avhämtas 
i samband med 
föreställningen)
jntlindmark@gmail.com 
072 2257051
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NYA BLÅ HALLEN 

Kristinavägen 13

Erbjuder hemlagad 
husmanskost på buffé hela 
helgen. Utöver varm mat har 
vi även mackor och kylda 
matlådor att köpa. Take away 
är möjligt. Öppet  kl. 10-16.
 
kim.kitchenab@gmail.com 
FB: NYAblahallen 
076-2055022

63
  Kerstin Liljedahl

Universum - Vi delar
Konstutställning, poesi och 
musik.
kerstin.liljedahl.1935@gmail.com 
070 3945553

64
  Cici Rettig

Universum - Vi delar
Konstutställning, poesi och 
musik.
cicirettig@gmail.com 
Insta: cicirettigart 
073 7695808

65
  Musik Torbjörn 

Stålenhag 
Torbjörn spelar med Cici Rettig 
när hon läser sin poesi.
kulturkontoret@lindesberg.se  
070 2044273

FOLKETS HUS OCH BIO

Kristinavägen 13

67  Lindesbergs Fotoklubb
Bildspel som rullar hela dagen. 
Kom och gå som ni vill.
058113220@telia.com 
www.lindesbergsfotoklubb.se 
070 5838970
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ELON LJUD & BILD 

Kristinavägen 27A

68
  Fredrik Flodin

Akvareller. Blandade motiv
Fredrik.flodin@hotmail.com 
www.fredrikflodin.se 
073 4377134

69
  Anna Dahlgren

Designar och tillverkar 
silversmycken från grunden. 
Även en del återvinning av 
gamla silverbestick och andra 
metalliska föremål.
kossananna@hotmail.com  
FB och Insta: Anda’s Art 
070 4047154

70
  Mattias  Rudenvall

Som ornitolog så blir det en 
del bilder på fåglar, skogens 
djur & natur. Men också en 
och annan bild på huskatterna 
m.fl.

71
  Rosemarie Rudenvall

Nåltovade ulltavlor och en och 
annan dikt.
rosemarie.rudenvall@gmail.com 
073 5320766
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VINTERSPÅR FRÅN NORR TILL SÖDER

NORR

1 -8  Ramsberg 
9   Resta 
10  Stråssa 
11 - 21  Guldsmedshyttan, Stripa gruvmiljö 
22  Danshyttan

MITTEN

24  Uskavi 
25   Siggeboda 
26 - 83  Lindesberg 

SÖDER
84 - 85  Spannarboda 
86 - 87  Vedevåg 
88  Östra Högstaboda 
89 - 135  Frövifors 
136 - 138  Ullersätter 
139  Balsta 
140  Sällinge 
141 - 154 Fellingsbro 
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Detaljerade kartor hittar du på 
google maps eller hitta.se.

Mer information hittar du på: 
lindesberg.se/vinterspår 

Facebook: vinterspår
Instagram: @kulturofritidlinde
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RÖDA KORSET

Järnvägsgatan 12

Röda Korsets second hand ger 
hopp och räddar liv – i Sverige 
och världen. När du handlar 
hos eller skänker till våra 
butiker är du med och bidrar.

72
  Elin Sjöberg

Målar för själen. Jag är 16 
år och går första året på 
gymnasiet. Jag började måla 
förra året, är självlärd och 
använder mest akryl.
elinahallon@gmail.com 
076 1055674

73   Maria Jakobsson
Virkar figurer, både stora och 
små. Dockor är extra roligt och 
pyssligt. Att virka på fri hand 
är extra kul.
morsanmias@yahoo.se 
076 5830769

NYA SNICKERIFABRIKEN

Bergsmansgatan 2

Detta tvåvåningshus 
uppfördes 1921 av fabrikören 
Karl Karlsson (1880-1931. 
Idag äger en cirkulär butik 
rum på nedervåningen och 
på övervåningen tar flera 
olika hantverkare plats under 
vinterspår.

74  Nina Christensen
Glasblåsare verksam i 
Nora, med fascination 
för de levande, organiska 
egenskaperna som glaset har 
när det är varmt och flytande.
blankstudioblank@gmail.com 
www.ninajohannachristensen.com 
070 9513964
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75  Veronica Holst Kallin
Med silvret och ordet som 
uttryck. Smide i silver. 
Smycken och korpus.
veronica.holst.kallin@gmail.com 
Insta: vhk_silversmide 
070 7972727

76  Ingegerd Olofsson
Lin och skinn i heminredning.
inolofss@gmail.com 
076 2640738

77  Maria Persson
Lera, pensel, garn och en 
smula fantasi.
maria.persson66@hotmail.se 
Instagram: frupersson_pp 
070 5708660

78  Catarina Hällzon
Konsthantverkare med 
inriktning på smyckekonst. 
Unika smycken som ställs ut 
världen över i kombination 
med  mindre serier av 
handgjorda smycken. 
mail@catarinahallzon.se 
www.catarinahallzon.se 
070 4013111

79  Oscar Nyholm
Fotograf bosatt i Garphyttan 
med anknytning till 
Lindesberg. Fotar digitalt, 
analogt och online.
oscar@nyholmfoto.se 
www.nyholmfoto.se 
Insta: onyhlm 
076 1001571
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SÖRLUNDA

Örebrovägen 6

Måleri och textil i hemmiljö. 
På lördagseftermiddagen 
jazzkonsert i salen.

80  Musik- Jazzkvartetten 
Ponton
Lördag 4 mars kl. 16.00 spelar 
jazzkvartetten Ponton - 
tidigare känd under namnen 
Isotope, Ett antal gubbar, och 
kanske något mera - i Kajsas 
vardagsrum. Det har vi gjort 
många gånger nu, under 
tidigare Vinterspår, och det är 
alltid lika trevligt.
Torbjörn Helander  
tohel62@gmail.com 
073 6190953

81  Kajsa Forsberg
Textilt. Bruksföremål som 
mattor och kuddar, andra 
föremål som vägghängen och 
broderier i olika material. Ofta 
snören.
kajsa.forsberg@lindesberg.se 
070 3573587

82  John Erlandsson
Abstrakt akrylmåleri inspirerat 
av kretskort, tv-spel och 
stadskartor.
john.erlandsson@gmail.com 
070 2193719

83  Mats Herminge
I mina alster förenar jag nytta 
med nöje. Här ett nyckelskåp i  
äpple och valnöt.
mats.herminge@telia.com 
076 3111111
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SPANNARBODA

WILLBODA GÅRD

Spannarboda 318

Willboda gård är en av 
Spannarbodas äldsta 
gårdar, idag privatbostad. 
Huset  uppfördes 1728 
och är välbevarat med 
rustika golv och gamla 
kakelugnar. Ideellt anordnar 
Björn och Malin musik- och 
kulturevenemang flera gånger 
under året. På willboda.se 
finns mer information, samt 
programmet för 2023.

84 Jerry Niemi 
Jerry Niemi har sinne för de 
små, absurda och komiska 
detaljerna i tillvaron. Hans 
foton väcker nyfikenhet och 
lockar till ett varmt skratt. Du 
tittar på tavlorna, träffar Jerry, 
upplever den vackra miljön, 
fikar och kan även köpa tavlor 
och tryck.
bjorn.tangeberg@gmail.com 
www.willboda.se 
072 5854806

ETT MINDRE GALLERI

Östergården 259

85 Musik - Kazue Ikeda och 
Thomas Lundkvist
”Ge och Få” - Ett lättflyttat 
dans och musikprogram med 
humor och skönhet som kan 
spelas med vad som helst 
med Kazue Ikeda och Thomas 
Lundkvist. 
Lördag, söndag kl.14:00 
Entré 150 kr (50 kr för barn). 
Bokning:
kazikeda.se@gmail.com 
www.kazueikeda.blogspot.com 
073 8080990
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VEDEVÅG

Östra borsvägen 2B, 
personal 0581 89032

Vi är två utställare på samma 
adress. Vi bor på LSS-boendet 
Backen i Vedevåg.

86  Ingalill Lyckholm
Målar med oljefärger i olika 
stilar. 
ingalill.lyckholm@iclud.com

87  Peter Cederstrand
Blandade verk
petercederstrand45@hotmail.com

ÖSTRA 
HÖGSTABODA

88  Ewa-Marie Kärrhammar 
Hammarström
Östra Högstaboda 143

Ett litet gårdsgalleri med 
färgstarka akrylmålningar!
falkendals@telia.com  
FB: Galleri EMK Art 
076 8044703

FRÖVIFORS

FRÖVIFORS 
PAPPERSBRUKSMUSEUM
Museivägen, Frövi

I pappersbrukets f.d. 
underhållsverkstad erbjuds 
bl.a. konst, hantverk, foto, 
film och musik. Museets café 
serverar fika och smörgåsar. 
I museets skaparverkstad 
Gläntan kan du slå dig ner en 
stund och skapa i papper.
Mikael Tiderman  
museichef.froviforsmuseet@
billerudkorsnas.com 
070 4171736
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89  Musik - Ulvklippan 
Light Orchestra
”Det är alltid kul att spela”, är 
vår devis. Vi spelar lite av varje 
och mycket gärna - men alltför 
sällan. Helst akustiskt!
Konsert söndag kl. 11.00.
erik.zaunschirm@gmail.com 
070 6743141

90  Musik - Kumla Spelmän
Kumla Spelmän består av ett 
antal glada amatörmusikanter 
mellan 60 och 80 år.
Vi spelar dragspel, klarinett, 
fiol, gitarr, banjo och elbas. 
Repertoaren är allt från folk-
visor, vals, hambo, schottis, 
tango osv.
Konsert söndag kl. 14.00.
Siv Rensmo  
070 2472133

91  Musik - Akvileja
Damkören Akvileja sjunger 
och bjuder in till en och annan 
allsång.
Konsert lördag kl 14.00.
lnjvocal@gmail.com 
FB: akvilejachoir 
070 6283683

92  Musik - 
Fröviforsoktetten 
Fröviforsoktetten underhåller 
med brunnsmusik från 
första halvan av 1900-talet. 
Välkända låtar från valser till 
jazzmelodier. 
Konsert lördag kl 13.00.
Staffan Svedskog 070 6304093

93   Anders Wallén
Ord, bild och ton
anders_w56@hotmail.com 
FB: anders.wallen.18 
073 8442798

94  Liselotte Zika
Jag målar i akvarell och 
inspireras mycket av, sol, vind 
och vatten.
liselottezika@gmail.com 
070 6832179



28

S
Ö

D
E

R

95  Kristina Rosenbecker
Porträtt är mycket mer än 
bilder av fotograferade 
människor. Det är en fantastisk 
värld, det är ett land där det 
inte finns några gränser. I 
porträtt kommer man inte 
bara se de färgstarka färger 
som speglar  unika prägel i 
varje målning.
krosenbecker@telia.com 
www.konst.se/kristinarosenbecker 
072 209 72 20

96  Anette Lovemyhr
Tema återhämtning, reflektion
Vad är återhämtning för dig?
Bilder från året som gått och 
lite annat smått och gott!
anettelovemyhr@hotmail.com 
070 9948202

97  Elisabet Jansson
Vävt, broderat, sytt. Halsdukar, 
kuddar, material till yllebroderi 
och annat textilt.
elisabet.textilainslag@telia.com 
www.textilainslag.wordpress.com 
070 2508078

98   Åsa Nordström
Keramik och trådslöjd
asa.e.nordstrom@gmail.com 
Insta och FB: Munkaboden 
070 2580132

99   Inga-Lill Häggkvist
Jag målar mest akvarell 
och akryl men också på 
bruksföremål ex:pallar och 
dörrskyltar.
ingalill.haggkvist@gmail.com 
070 6479508

100    Sören Eriksson
Svarvade skålar och fat i 
svenska träslag. Nyckelskåp av 
olika modell.
svarvmaster@telia.com 
www.svarvmaster.se 
070 5678123
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101  Maria Widlund
Konstnär. Jag gillar 
experimentera med olika 
material. Monotype är ett 
grafisk tryckform där man 
med olika lager med färg 
skapar sitt motiv. Man kan 
använda växter, schabloner, 
bubbelplast, nät mm. 
maria.widlund@bahnhof.se  
070 6502419

102  Charlotta Kjerrström
Jag har velat hela och 
återskapa, och rädda saker 
från sopsäcken, både enkla, 
och värdefulla, kära och 
vackra. Det är en utmaning att 
hitta lösningar praktiskt och 
samtidigt kunna använda min 
känsla för form. 
charlotta.kjerrstrom@gmail.com 
www.kretsloppsateljen.se 
073 8089390

103  Carina Lillbäck Larsson
Fotografier på temat ”Min 
bricka och jag”. En fundering 
i bild över måltidens varande 
och estetik.
carina@motown.se 
Insta: min_bricka 
070 6779479

104  Hanna Holm
Jag har filtat i flera år men 
tagit ett tag innan jag tänkte 
att andra kan vara nyfikna att 
se hur det kan se ut. Jag filtar 
nästan bara djur och brukar 
använda mig av bilder för 
inspiration.
hanna.bask@hotmail.com 
073 0564304

105  Niclas Lindahl
Visning av filmen ”Mitt hem är 
Sverige, men själen är finsk” 
där åtta sverigefinnar berättar 
om sin resa till Sverige på 
1950- och 60-talet och livet 
vid Frövifors bruk.
lindahlfilm@gmail.com 
www.lindahlfilm.com 
070 3591298
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106  Olof Astrup Hällqvist
Jag visar målningar från mina 
två serier ”hågkomster” och 
”i hemmets lugna vrå”.
olof-h@telia.com 
www.astrup-hellqvist.com 
070 3809110

107  Onsdagsgruppen
Akvarellmåleri av Åsa 
Johansson, Heléne Wiberg, 
Nina Andersson, Lena 
Dahlström, Ingegerd Alriksson 
och Catrin Ståhl-Szarka. 
Lena Dahlström 070-3667367 
FB: Onsdagsgruppen

108   Paula Tidefjärd
There is a crack, a crack in 
everything, That’s how the light 
gets in. Akvareller inspirerade 
av Leonard Cohens lyriska 
sångtexter. Från traditionella 
motiv, ofta med dramatiska  
moln, sjöar och skogar, så vill 
jag prova nya vägar.
paula@uteoinne.se 
FB: Paula Gör En Tavla 
070 8777910

109  Sofie Aspeqvist
Unik drejad keramik i sten-
gods att använda och njuta av. 
Utforskande av både form och 
glasyrkombinationer pågår 
ständigt.
sofie.aspeqvist@gmail.com 
www.sakeramik.se 
Insta: SA_keramik 
070 9508261

110   Bo Norrby
STENKUL. Fåglar, gubbar, djur 
och annat av sten och stål.
bentleygaraget@hotmail.com 
FB: stenkul.bosse.norrby 
070 5938097 

111  Henrik Werge
Fotograf med förkärlek för träd. 
Tycker om att vistas utomhus. 
Upptäcka och skildra naturens 
och årstidernas växlingar.
henrik.werge@me.com 
www.fotografer.n.nu/Henrik-werge 
070 9459434
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112
 Eva Lagerträd

Lokalt hantverk, drejade 
bruksföremål i stengods, till 
vardag och fest!
e.lagertrad@hotmail.com 
073 6938032

113  Per F T Nilsson
Gamla lok, döda stjärnor, 
någon buss. Gicléetryck på 
papper och canvas.
per@komminnovation.com 
www.galleriutantitel.se 
070 3258988

114  Hans Rydberg
Fotografi Blommor mm
hans.rydberg9@gmail.com 
070 3221514

116   Rebecca Blixt
Detaljrika konstverk som 
oftast är väldigt småskaliga 
och gjorda i en blandning 
av surrealism, sagor och 
verklighet.
beccabo95@hotmail.com 
Insta: rebecca.blixt.art 
073 8145446

117   Jessica Höglund
En lilja i din hand
jessica.hoglund1@hotmail.com 
070 3137252

118   Anders Ringström
Nutidsåskådning genom 
kameralinsen. Foton som 
innan färdigt resultat, 
måhända genomgår en ”final 
touch” via redigering.
anders.ringstrom68@gmail.com 
070 2842680
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119  Malin Bolander
Använder skapandet som ett 
sätt att säga ja till mig själv 
och som en kreativ fristad. 
Har en förkärlek för mycket 
färg, min limpistol och att 
kombinera olika typer av 
material.
nilam_88_k@hotmail.com 
070 7781905

120  Musik - Komplexa 
klubben
Komplexa klubben sitter inte 
på svaren. Vi vänder, vrider 
och river i det som skaver. 
I vardagen, i relationer i 
samhället. Så följ med oss 
mellan poesi och klarspråk. 
På krokiga vägar med skavsår 
och solen i ögonen - såväl 
som i hällregn.
Spelar lördag kl. 11.00.
nilam_88_k@hotmail.com 
070 7145536

121  Linde Bergslags 
Släktforskarförening
Vi tillvaratar medlemmarnas 
intresse för släkt-, folklivs- och 
bygdeforskning om vår bygd 
och dess invånare i svunnen 
tid. Detta genom kurser, 
föreläsningar och vår tidning 
Flydda Dagar.
styrelsen@lindeforskare.se 
070 2090579

122   Christina Åkerberg
Måleri i blandade 
uttryck abstrakt och mer 
föreställande.
tinaakerberg@hotmail.com 
072 231 88 90

123   Annie Spiridon Tiderman
Konstnär och Ateljerista på 
förskola, boende i Frövi.
anniespiridon@hotmail.com 
070 9219 634
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124   Dan Henriksson
Dan Henriksson, Hammarö 
Keramik AB, Värmland 
har deltagit på Liljevalchs 
Vårsalong och Värmlands 
konstförenings höstsalonger. 
Gods som muggar, tallrikar 
och ägg mm. i stengodslera. 
Endast på plats lördag.
dan.henriksson@karlstad.se 
www.dan.henriksson.blogspot.com 
070 5096060

125  Eva Wikman
Glas. Fusat i konstglas, 
fönster-eller returglas. Fat, 
fönsterdekorationer och på 
stativ. Trädgårdskonst.
evakwikman@gmail.com 
Insta: evawikmanglas 
070 6543638

126   Gun-Britt Stjernstedt
Akvareller - något gammalt 
och något nytt
gunbritt.stjernstedt@telia.com 
073 6966667

127   Siv Östman
FORM & FÄRG
Jag skapar och bjuder in till 
en färgrik färgglad rumslig 
upplevelse i balans.
siv@goodproc.se 
www.goodproc.se 
070 3000670

128   Kirsi Myr
Naturen är en stor 
inspirationskälla i mitt 
akvarellmåleri.
kirsi_myr@hotmail.com 
FB och Insta: kirsi myr akvareller 
070 7140502

129  Lena Fransson
Jag visar bilder i akvarell. 
Vardagliga ting i min närhet 
ger mig inspiration och 
målarglädje.
lenafransson2011@hotmail.com 
076 8302673
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130   Inger Francis 
Lite är nytt och lite är gammalt 
men värt att besöka.
ingerfrancis@hotmail.se 
Insta: Inger.francis.akvareller 
070 5370941

131    Siv Wallberg
Silversmide, smycken av 
gamla bestick och sterling925 
silver
swal85@hotmail.com 
munkaboden.se 
FB och Insta: munkaboden 
070 5124330

132   Kajsa Wadström
Välkommen att träffa kluriga 
djur i triangelform och runda, 
goa kor som funderar över 
livet.
tisarpiraten54@gmail.com 
070 2060217

133  Annika Johansson och 
Inger Karlsson
Silversmide, handgjorda 
silversmycken 
annika.gb.johansson@gmail.com  
073 0439636
inger.b.karlsson@me.com 
070 2698839

134   Eleonor Lundin 
Johansson
Textil och målade tavlor
lyckebo918@telia.com 
0581 630076

135   Håkan Johansson
Akvarell. Träslöjd
lyckebo918@telia.com 
0581 630076
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ULLERSÄTER

ULLERGÅRDEN
Ullersätter 165

Vi välkomnar er till 
Ullergården, vår bygdegård 
mitt i byn Ullersäter. Här 
kan du ta en fikapaus med 
hembakat fikabröd.
skinnartorp@hotmail.com  
www.ullergarden.se 
070 7236167

136  Musik - Akvileja
Damkören Akvileja sjunger för 
och med publiken
lnjvocal@gmail.com 
FB: akvilejachoir 
070 6283683

137   Britt-Marie Hallberg
Min inspiration får jag från 
färg och form i natur och 
trädgård!
britten54@gmail.com 
073 5806307

138   Ullermålarna
Akvarell och akryl. Se 
alster i olika tekniker från 
Ullergårdens egen målarcirkel.
skinnartorp@hotmail.com 
070 7236167
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BALSTA

139   Gårdsbutiken Balsta

I butiken finns lammskinn, 
handfärgat ullgarn från våra 
får och material för tovning, 
samt konsthantverk och 
lokalproducerade livsmedel 
mm. Utanför butiken grillar 
vi vår egen korv och serverar 
kaffe mm.
ann-sofie.ahlgren@telia.com 
www.balstagardsbutik.se 
FB: Gårdsbutiken i Balsta 
070 4476063

SÄLLINGE

140  Jenni Axén
Sällinge 483

Prova på att skapa collage i 
min ateljé. Jag jobbar själv 
som bildlärare och gillar att 
inspirera andra. Material finns 
på plats till självkostnadspris. 
Deltar endast lördag.
jmraxen@gmail.com 
070 7445361

FELLINGSBRO

FELLINGSBRO KYRKA

Välkommen att besöka Fel-
lingsbro kyrka. Vi visar kyrkan 
och dess inventarier, bland 
annat brudkronor och textilier. 
Visning och kaffeservering.

141  Musik- Konsert
Musikandakt lördag klockan 
15.30
helene.wallin@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/
nasbyfellingsbro 
0581 37864
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SOCKENSTUGAN

Bergsvägen 20

Titta på utställningarna 
medan du tar en kopp kaffe 
och tar del av lokal och 
kommunal information. Vi har 
också lokalproducerade varor 
till försäljning.

142   Stig Mylfalk 
Bildintresset växte fram 
naturligt efter läs och 
skrivsvårigheter i barndomen. 
Fototekniken har utvecklats 
från närmast ett hinder till 
stora möjligheter. Fantasi 
är viktigare än tekniska 
kunskaper.
stigmylfalk@gmail.com 
www.stigmylfalk.se 
073 6362493

143   Inger Kjerling 
Furuhill säljer BI-produkter, 
såsom Honung, Pollen, Bi-vax, 
Vaxljus.
kjerlinginger@hotmail.com 
070 6287799

144   Stina Jarmander
Sött & Sytt. Vetevärmare, 
förkläden och kassar. Det är 
några av de produkter som 
jag syr och säljer, mycket av 
materialet är återbruk.
stina.jarmander@telia.com 
FB: Sött & Sytt 
070 5330594
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FELLINGSBRO KONSTATELJÉ

Bergsvägen 33

Konstateljé och galleri drivs 
av Ida, Saxon och Pauline, tre 
konstnärer med skapande- 
och utställningsverksamhet i 
Fellingsbro. I år får vi gästande 
konst under helgen! Finns även 
hantverk till försäljning.

fellingsbrokonstatelje@gmail.com 
FB: Fellingsbro Konstateljé 
Insta: fellingsbrokonstatelje 
073 98 567 04

145   Pauline Bergström 
Jag inspireras av människor 
och djur i min närhet, som jag 
målar in i olika miljöer, gärna 
ihop med vatten i rörelse.
rynningepauline@gmail.com 
073 3556054

146   Saxon Grant Friberg 

Konstnär och utbildad 
Waldorfbildlärare som åter-
upptagit skapandet efter ett 
längre uppehåll. Gillar att 
jobba i olika material, ofta med 
människan i fokus.
kristina.grant@gmail.com 
073 6747212 (endast SMS)

147   Ida Rosén Branzell
Frilansande konstnär och 
illustratör för offentliga och  
konstnärliga gestaltnings-
uppdrag samt barnboks-
illustration. Jobbar ofta 
idéburet och använder många 
olika uttryck och material.
idazell@gmail.com 
www.idasatelje.se 
www.illustratorcentrum.se/kreator/
ida_rosen_branzell 
Insta: skissat_av_ida 
073 9856704

148  Lena Jansson 
Jag tycker om att måla djur 
med akryl och textilfärg på 
återvunnet material, gärna la-
kanstyg. Målar även akvareller.
kaijsa_69@hotmail.com 
070 2337070



39

ÄNGEBYKYRKAN

Hemvägen 32, Fellingsbro

Utställningar med stora 
variationer, lunch, go’fika 
och levande musik. Enkelt 
att parkera. Spårgudstjänst i 
kyrksalen. 

149  Musik- Konsert
Söndag klockan 11.00
www.angebykyrkan.se

150  Patricia Fryxell 
Wedegård
Jag visar några av mina 
fotografier. Blandade motiv 
men en hel del natur.
patricia.fellingsbro@hotmail.com 
070 3887280

151   Per-Olof Edstam
Egen tillverkning av svarvade 
kulspetspennor, servettringar, 
lockfåglar med mera.
anita.peo.edstam@gmail.com 
070 5723847

152   En samling telefoner
Kurt Nilsson visar telefoner 
från vev- till petmoj och 
Anders Jonsson visar Ericssons 
mobiltelefoner genom 40 år.
a2jonsson@telia.com 
070 3240323

153  Naftalem Goitom
24 årig kille som älskar och 
måla lite blandad konst av 
inspiration av mode.
naftalem123@icloud.com 
070 9164552

154   Josefin Dackerud
Josefin Dackerud har 
ingen röd tråd genom sina 
målningar, utan målar på 
känslan i stunden.
josefin@dackerud.se 
Insta: jdackerud.art 
076 7918917
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Vi lämnar spår
var vi går,

spår som snart försvinner.
Spår i sand och spår i snö
Smälter bort i regn och tö

de ej mera minner 
om att en gång var vi där.

Men annat finns som minnen 
bär.

Allting som vi sagt och gjort,
litet likaväl som stort,
lämnar spår som låter

minnet vända åter.
Vi lämnar spår

som består,
spår av flit och möda.

Spår av färg och fantasi,
nål och tråd och broderi,
skaparkraft skall glöda.

Vävda dukar, vävda band
och knypplingar av skicklig 

hand,
trä och näver, lin och ull,

allt blir konst för konstens 
skull,

lämnar spår som giver
värde som förbliver.

Cajsa Råberg 2011

@vinterspar

@kulturofritidlinde
lindesberg.se/vinterspar


