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JULMARKNAD i
Lönnskogs Folkets Hus
Lördag 19 o söndag 21 november
mellan 12.00 - 17.00
Försäljning av hantverk.
Tombola.
Kaffe & Våfflor
Välkomna
Lönnskogsslöjdarna
Lönnskogs FH förening
Lönnskogs Vävkollektiv

Annonsering i Lönnlövet
Finns önskemål om annonsering med lokal anknytning
i Lönnlövet meddela detta till Jarl Westman,
tel. 0550-82 904 eller till e-mail
jarl.westman@telia.com.
Utforma gärna annonsen själv.
Manusstopp för utgivning av nästa Lönnlövet är
3 januari.
Nästa nummer av Lönnlövet beräknas
utkomma 15 januari.

Lönnskogsbygdens Byalag
Byalagets nästa möte
8 oktober kl. 16:00 i Folkets Hus.
Se agenda i separat bilaga.
Pubgruppen ansvarar för servering av
lättare förtäring med vin, öl alternativt
bordsvatten.
OBS! För att vi skall kunna beräkna inköp
till förtäring ber vi dig att anmäl dig senast
onsdag före mötet till
Harriet. 0533-520 33,
hardig@ebox.tninet.se
eller
Jarl, 070-5852052, jarl.westman@telia.com
Välkomna!

ASKBACKENS
SÅG
i FJÄLL
Legosågning utföres.
Även viss försäljning
av färdigsågat och hyvlat virke.
Tillverkning av stockbord på beställning
0533-520 92
0533-520 92
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Ögonblicksbild från sommarens reparation av bryggorna vid Siktjärn.

Lönnskog-dagen 2005
En solig lördag i augusti var det så dags för Lönnskog-dagen 2005, efter flera månaders
planerande. Invigningen av vandringslederna var startskottet för dagen. Tyvärr kunde inte
landshövdingen komma, utan invigningen fick ske utan henne vilket klarades galant av
herrarna Wilde, Furuholm och Egon Karlsson från Länsstyrelsen. De bjöd in till en guidad
vandring i Segelstorpshöjdens naturreservat som några följde med på. Senare under dagen var
en guidad vandring av grön led (Kniphöjden – Guldgruvan) vilket ett tiotal valde att gå. De
som stannade kvar hade många saker att välja emellan. Vid lägergården var det en sevärd och
lärorik utställning av mossor och lavar samt en naturrutan där man fick lära sig en hel del om
djur och natur. Tipspromenaden från Folkets Hus till Lillhagens skogsmuseum lockade flera.
Vuxenfrågorna var väl i det svåraste laget, kan tyckas så här i efterhand, men alla kämpade
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väl med sina geniknölar… Lillhagens skogsmuseum hade en jämn ström av besökare under
dagen. Man behövde inte gå hungrig under dagen, det serverades kaffe, kakor och smörgåsar
i Folkets Hus samt vid lägergården grillades det hamburgare och korv. När det var dags för
tre-kampen vid lägergården var det för få deltagare, så tre-kampen kördes istället på kvällen
under Lönnpuben vilket lockade både stora som små. I Follkets Hus var det loppmarknad till
förmån för byalaget, som besöktes av merparten av Lönnskog-dagens besökare. Med en
timme kvar till stängningsdags sänktes de kvarvarande sakerna med halva priset. Om man inte
hade gjort fynd innan, så gjorde man det då. Vävkollektivet hade en fin utställning i deras
lokal i Folkets Hus. Vid kvällningen samlades ett trettiotal personer samlades vid
Klockstapeln för helgmålsbön. Sedan var det dags för Lönnpuben att öppna i Lägergården för
kvällen. Trots att pub-herrarna försökte locka med karoke inomhus så var det den mörka och
ljumma augustinatten som de flesta av åttiotalet gäster njöt av hela kvällen lång…
Utifrån åsikter och synpunkter jag har fått,
verkar Lönnskog-dagen har varit lyckad dag
och de flesta av de 250-300 besökarna hade det trevligt i solskenet.
Loppis-gruppen
genom Sofie Westin
Tack…
Alla Ni som har hjälpt till, både stort som smått. Att vi kunde ha så många aktiviteter som vi
hade samt att alla var så hjälpsamma. Det var roligt att så många kunde hjälpa till och med ett
sådant soligt humör. Ingen nämnd, ingen glömd…
Loppis-gruppen
Solveig Jansson i Fjäll, Birgitta Johansson från Arvika, Ellen Stenserud i Berga, Sofie Westin
på Åsen

Tack
Alla Ni som tog Er tid att städa i skåp och lådor för att sedan skänka det till loppisen.
Det som inte blev sålt, sparades en del till framtida bruk. Merparten av de kvarvarande
sakerna kördes till Erikshjälpen i Säffle som tackar så mycket.

Om du är intresserad av svar och vinnare på tipspromenader och naturruta från
Lönnskogdagen kommer dessa att finnas tillgängliga på Byalagets höstmöte.
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