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en konst- och hantverksrunda 
i Glanshammarsbygden

5 oktober kl. 10-16

Kulturglädje 2019 arrangeras av 
Samverkarna i Glanshammarsbygden 
i samarbete med Örebro kommun. 

www.glanshammar.info

@samverkarnaglanshammar

@kulturglädje

GRAFISK FORMGIVNING 
& TRYCK

mat

fika tillgängligt

gastronomi kul för barn

pratar teckenspråk

SYMBOLERNA
guidar dig rätt!

Ett smakprov på
48. Sticksjö biodling  
Sundsviksvägen 7, 705 97 Glanshammar

Lättlunch: 1.) gösburgare med bröd, sallad, 
dressing. 2.) Thaifood: homok med ris, sallad, 
hummersås. Till försäljning: gös/kräftpate med 
romsås, fryst gösfilé, honung, gurka m.m.

49. Ödeby Kyrka 
Ödeby, Kägleholm 230, 705 97 Glanshammar

Den medeltida kyrkan har synnerligen rika 
inventarier, bl.a. ett förnämligt altarskåp från 
1500-talet. Kyrkan utgör ett värdefullt exempel på 
stormaktstidens barock. Kunnig guide finns i kyrkan.

50. Glanshammars kyrka 
Skolvägen 4, 703 85 Glanshammar

Glanshammars kyrka är en av länets äldsta och 
märkligaste med rötter i 1100-talet. I kyrkorummet 
finns vackra takmålningar samt flera medeltida 
skulpturer, bland annat av den heliga Birgitta. 
Guide finns i kyrkan.

51. Akvareller på Fiskartorpet
Ödebyvägen 14, Ödeby, Glanshammar

Om du besöker Fiskartorpsviken under Kulturglädje 
kan du se akvareller av Ing-Marie Philipson. Mitt 
måleri är inspirerat av naturen och äldre miljöer.

52. Brännvinstillverkning i Krogesta 
Krogesta 950, 705 97 Glanshammar

Kom och besök mikrodestilleriet Svensk Absint 
i Krogesta! Här tillverkas olika ädeldestillat i 
hantverksmässig skala, såsom Kilsbergen Gin och 
anrika äkta Örebro Överste Brännvin. 
Provsmakning finns. Välkomna!

53. Åsta Antik
Norra Åsta 211, 705 98 Lillkyrka

Åsta Antik i gamla lanthandeln i Lillkyrka är fylld 
med spännande och antika inredningsdetaljer. 
Du hittar antika vapen, skrivbord, skåp, konst, tyger, 
linne, glas och kristall, koppar och mässing, svenskt 
och utländskt silver och mycket annat. 
Välkomna till Åsta Antik!

54. Sättran gård     
Sättran, Kärsta 928, 705 98 Lillkyrka

Familjedriven gård med försäljning av frukt och 
grönt efter säsong – allt ekologiskt odlat. Ostkaka 
samt råmjölk från Djursviks Lantbruk finns att köpa 
i begränsat antal – så först till kvarn! Bakat i både 
sött och salt m.m. Strosa runt i vår trädgård, säg 
hej till djuren eller avnjut något som är nytt för i 
år, varm soppa serverat med nybakat bröd. Varmt 
välkomna till vårt lilla paradis på jorden!

55. Hjorts trävarubutik 
Brotorp 306, 705 97 Glanshammar

Trävaruaffären visar äldre och ungre list- och 
panelprofiler. ”Många av våra profiler är udde grejer 
i dagens bygghandel,” menar Carl-Gunnar Hjorth. 

56. Kullens kvarn 
Kvarnbackevägen 24, 703 85 Glanshammar

Välkomna till oss i Kullens kvarn där vi mal mjöl 
på hantverksmässigt vis. Se hur det ser ut inne i 
kvarnen och de olika momenten som förvandlar 
spannmålen till mjöl med mycket hög kvalitet. I 
kvarnen kan man köpa vårt mjöl, brödmix som är 
ekologiskt och malt på spannmål från bönder runt 
om i Närke.

57. Makarna Spaak
Johan Karls väg 9, 705 98 Lillkyrka

I år öppnar Lars och Agneta Spaak dörren till sin 
ateljé och sin trädgård. Lars Spaaks välkända konst 
sida vid sida med hustrun Agnetas fotokonst. 
Välkomna!
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Handla hos 
våra utställare 

för chans att vinna 
i vårt lotteri. 

Varje hundralapp 
ger en lott!

VINSTER
1:a pris  Presentkort* på 3 000:-  
2:a pris  Presentkort* på 2 000:-
3:e pris  Presentkort* på 1 000:-
4:e-24:e pris  Konst & hantverk från 
 årets utställare

Total vinstsumma är 10 000 kronor. 

Delta i vårt

LOTTERI 
När du köper produkter för 100 kronor 

får du 1 lott, inköp för exempelvis 
395 kronor ger alltså 3 lotter. 

*Presentkorten löses in hos utställarna senast 31/12-2019.
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Glanshammarryttarnas ridcenter i Kolja
Kolja 302, 705 96  

1. Våfflor med sylt och grädde  
På vintern kan man köpa våfflor på Lindholmen 
där föreningen Lindholmens Vänner tillsammans 
med Kolja Byalag har servering. Nu erbjuds detta 
i Kolja under Kulturglädje-dagen.

2. Gomakeriet   
Försäljning av fudge, bakverk och andra godsaker. 
Allt från egen tillverkning!

3. Gårdsförsäljning   
Provsmakning och försäljning av äpplen och 
äppelmust från den egna äppellunden i Kolja. 
Säljer även honung, hemgjord gelé, örtsalt och 
andra produkter från den egna gården.

4. Naturfotoutställning   
Landskaps- och naturfoto. Jag visar ett varierat 
utbud av bilder bortom trädgård, stad och djurpark 
som visar det vi vill vårda och bevara till framtiden.

5. Fotoutställning – naturbilder   
Välkomna till fotoutställning med motiv från 
naturen! Anna Claesson visar sina bilder.

6. Rinkaby ponnyridskola 
Välkomna att prova ponnyridning för 10 kr. 
Det finns även möjlighet att ta ridborgarmärket 
för 60 kr. Märket kan tas av vuxna och barn oavsett 
kunskapsnivå. Man kommer att rida en enklare 
teknikbana och erhåller ett ridborgarmärke efter 
avslutad ritt.

Spiragården
Nasta 813, 705 96 Glanshammar 
 
26. Spiragårdens bondgårdscafe   
Njut av mat & fika i en inspirerande bondgårdsmiljö 
där barnen kan leka och klappa djuren. 
Käpphästhopptävling kl. 14 (käpphästar går att 
låna). För anmälan ring Ann-Charlott på 
076-762 45 00 (går även att anmäla på plats).

27. Christins värktabletter 
Försäljning av Christins ”värktabletter”, den 
naturliga smärtlindringen för muskler och onda 
leder gjord av ekologiskt lammull m.m.

28. Honung och biodling  
Försäljning av Gunnar Malmqvists nyproducerade 
och populära honung.

29. Drömsk konst till barnrummet 
Utställning av drömsk konst till barnrummet av 
konstnären Johanna Sundström.

30. Rinkaby Ponnyridskola 
Välkomna att prova ponnyridning för 10 kr. 
Det finns även möjlighet att ta ridborgarmärket 
för 60 kr. Märket kan tas av vuxna och barn oavsett 
kunskapsnivå. Man kommer att rida en enklare 
teknikbana och erhåller ett ridborgarmärke efter 
avslutad ritt.

Enskilda besöksmål
– väl värda ett besök! 

40. Glanshammar i dåtid och nutid
Eriksbergshuset bakom bygdegård/biblioteket

Hbf Glanshammars Sockenmagasin visar Då och Nu-
bilder, det vill säga gamla och nya bilder från samma 
plats, samt flygbilder. Vår bildsamling och vårt 
omfattande bygdearkiv är dessutom tillgängligt. 
Smedjan är öppen.

41. Maria Nyberg Sanzéns Åternytta  
Kumla 915, 705 97 Glanshammar

Maria Nyberg Sanzén renoverar möbler, skapar i 
alla möjliga material och brinner för återbruk. Hon 
skapar av saker som annars skulle slängas och av 
blandade loppisfynd. Här kan du bl.a. köpa korgar av 
presentsnören, betongfat, ljusstakar, smycken och 
renoverade möbler. Barn (och nyfikna vuxna) får 
även en möjlighet att prova på återbrukspyssel.

42. Lillkyrka stickcafé 
Församlingshemmet, Lillkyrka 224  
705 98 Lillkyrka

Textila tekniker som krokning, dominostickning, 
kvastskaftvirkning, virkad nålbindning. Raggsockar, 
vantar och mössor i olika tekniker kan du se hos oss 
på stickcaféet.

43. Bromanders fårgård   
Ringaby 220, 718 92 Frövi

Kom och titta på våra får och höns. Hos oss kan du 
provsmaka korv och köpa kött och korv från lamm 
och get/killing. Fika med smörgås, fika och glass. 
Vi har också fårglass.

44. Annas Bod
Ringvägen 24, 703 85 Glanshammar

Lite antikt, lite kuriosa, mycket fint porslin, glas, 
nya hemvävda mattor, fina dukar, vykort m.m.

45. Rinkaby Konst & Hantverk  
Rinkaby 405, 705 96 Glanshammar

Vi har en unik design, tillverkning och försäljning 
av hantverk i trä. Produkterna är både vackra och 
användbara. Snickar-Ola har den present du söker 
eller som du själv behöver.

46. Akvarellernas transparens  
Sjöholmsvägen 5, 705 97 Glanshammar

Välkomna hem till mig, Ann Edberg! Närheten till 
Hjälmaren och givetvis min älskade trädgård ger 
skaparlust. Kanske kan jag förmedla detta till dig via 
min akvarellpensel. Du är varmt välkommen hem 
till mig! Servering av nygräddade våfflor och kaffe. 
Försäljning av hembakt bröd.

47. Corylus väv och hantverk 
Stora Hasstorp 406, 705 98 Lillkyrka

I vävstugan går det bra att boka in sig för att väva. 
I butiken kan du köpa hantverk t.ex. trasmattor 
och lammprodukter – mjuka lammskinn, garn och 
lammkorv från de egna fåren. Även te och kryddor.

Olssons Magasin Sjögesta
Sjågesta 520, 705 96 Glanshammar 

7. Anna Höggren, glasblåsare
Glasblåsare Anna Höggren visar glas.

8. Olssons Magasin i Sjögesta 
Blommor och trädgård - inne och ute, inredning 
för hem och trädgård, härliga godsaker, underbara 
tvålar, mjuk textil. Hållbart och användbart – för alla 
sinnen! Välkommen!

9. Berättelser i blyerts
Bilden som en berättelse. Blyertsteckningar av Maj-
Britt Pärsdotter. 

10. Ekobutiken i Stadsträdgården 
Ekobutik som ligger i Stadsträdgården i Örebro. Vi 
erbjuder ekologiska och närproducerade varor. För 
dagen har vi med oss bl.a. choklad, te, bröd, getost, 
snacks och annat smått och gott. Välkomna att 
smaka på.

Västanberg gård
Husby 210, 70597 Glanshammar

11. Västanberg gård – lokalproducerat 
& mobilt musteri  
Västanberg gård säljer produkter ur trädgårdens 
skafferi, bl.a. den populära pumpamarmeladen, 
jordärtsskockor direkt från jorden, sylt och saft. 
Det mobila musteriet visas upp. Pastöriserad 
äppelmust i 3 liters-bib finns till försäljning.

12. Samverkarna i Glanshammarsbygden 
Vi säljer egenproducerade vackra vykort med lokala 
motiv, delar ut pennor, turistbroschyrer och godis.

13. Mini-instrumentutställning 
Vet du hur trattfiol, kohorn, näsflöjt och 
sälgflöjt ser ut? Inte? Kom och kolla på vår mini-
instrumentutställning på Västanberg!

14. Betongkonst för trädgård & dekoration
Bror Cederhammar har hållit på med 
hantverksmässig betongkonst i drygt två år. Bror gör 
mallar till formar, gjuter och dekorerar själv. Allt från 
utomhussvampar, ljusstakar och fåglar, snäckor till 
pumpor.

15. Stickat och virkat av Sonia   
Stickat och virkat av Sonia Strömberg säljs på 
Västanberg gård, bl.a. handgjorda handledsvärmare, 
sockor och mössor. Beställningar tas också emot. 
Här kan ni även prova på nåltovning.

16. Västeråsgurka & hembakat 
Inlagd västeråsgurka och diverse hembakat.

17. Handaflit av Kerstin
Kerstin visar upp och säljer sina vävda mattor. Här 
finns även virkade och sydda grytlappar, spiskjolar, 
förkläden för både vuxna och barn – och en mängd 
andra saker!

18. Handaflit av Lisbeth
Här finns lite av varje! Lisbeth skapar bland annat 
kuddar och filtar av mormorsrutor. Här finns även 
stickade tofflor, så kallade ”tassar”. Levande växter.

Krogesta frikyrka
Krogesta 619, 705 97 Glanshammar

19. Små Praliner  
Linda tillverkar alla sina praliner för hand med 
utvalda produkter och aktuella smaker efter årstid. 
Pralinerna innehåller endast naturliga råvaror 
och inga tillsatser som konserveringsmedel eller 
liknande används. Linda använder sig av närodlade 
och ekologiska produkter i så stor mån det är 
möjligt.

20. Bild- och formkonstnär   
– Marie Johansson Gadde
I en Bergslagsmiljö, där framställningen av järn så 
starkt präglat vår historia, vår omgivning med dess 
byggnader, våra släktband och vanan att ta del av 
olika kulturer och folkslags kunnande, lever våra 
traditioner ännu. Där, omgiven av historia, har jag 
idag min ateljé i en gammal stinsbostad. När det är 
Kulturglädje är jag gäst hos frikyrkan i Krogesta.

21. Närproducerad honung 
Honung som producerats på den egna bi-gården, 
belägen på Rönnvägen 15 i Glanshammar, säljs under 
Kulturglädje vid Krogesta frikyrka.

22. Lammkorv och -skinn  
Jenny Lundvall finns i Krogesta frikyrka och säljer 
mjuka lammskinn från egna får och tre sorters 
lammkorv: Grythems chorizo, Hasstorpare och 
Gräsvägens ost och bacon.

23. Glanshammars Frikyrkoförsamling   
Frikyrkan i Krogesta är öppen med flera utställare. 
Sopplunch serveras. Matig soppa, bröd samt kaffe 
och kaka. Välkommen att titta in!

24. Olja- & akvarellmålningar  
Micaela Ivansson visar sina oljemålningar, 
akvarellmålningar och illustrationer, inspirerade av 
havet och naturen.

25. Landsbyggdsnämnden  
Landsbygdsnämnden, Örebro kommun, finns 
representerade under Kulturglädje på Krogesta 
frikyrka. Kom gärna och prata med oss!

Glanshammars bibliotek
Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar

31. Glanshammars bibliotek  
Biblioteket har denna kulturens dag öppet. Kom 
och se vad vi har att erbjuda!

32. Vävt och stickat 
Karin visar och säljer vackra handvävda trasmattor. 
Här finns också stickade sjalar, vantar, strumpor, 
ben- och handledsvärmare m.m. i härligt garn.

33. Sanna Löfström 
Med hjälp av ritplattan skapar Sanna Löfström 
digitala målningar i olika stilar, allt från serietecknat 
till digitala oljemålningar.

Brandstorp 
Brandstorp 526, 705 98 Lillkyrka

34. Raku – drejat och kavlat 
Barbro Landström drejar, kavlar och bränner raku.

35. Oljemålningar
Cecilia Weman målar med olja i starka klara färger.

36. Mosaik och trädgårdsbetong
Anna Linder gör både lekfull mosaik och 
trädgårdsbetong.

37. Svarvade träskålar i färskt trä
Svarvade träskålar i färskt trä

Karltorps gård 
Glanshammars Hult 315, 
705 97 Glanshammar

38. Karltorps gård    
Har finner du varor så som potatis, purjolök, röd 
och gul lök - vi odlar allt på ekologiskt vis. Du finner 
också hemsytt så som mössor, sydda kaffefilter 
och kassar, stickade vantar och strumpor. Som 
besökare har du också möjlighet att titta på våra 
grisar och klappa höns för de som vill. Kaffe, dricka 
och kaffebröd finns att köpa och avnjuta i vår lugna 
lantliga miljö.

39. Halvarshags getgård  
Vi kommer att ha rökt killingkött och andra 
charkuterier av killing samt vackra killingskinn till 
försäljning. Möjlighet för barnen att klappa getter.


