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Trivselkväll i Elovsbyns Lägergård 
med bastu 
 
Lördag 22 november 
 
Vi börjar kväll med bastu 
17.00 – 18.00 Damer 
18.00 – 19.00 Herrar 
Serveringen öppnar 18.00 
Pris vuxna: 40 kr  
Inkluderande bastu, glögg, pepparkakor 
och varm korv 

Välkomna! 
 

 

JULMARKNAD i  
Lönnskogs Folkets Hus 

Lördag 22 o söndag 23 november mellan 
12.00 - 17.00 
Försäljning av hantverk samt ev. boken 
om hemmanet Stenbyn av Sylvia Olsson.  
 
Kaffe o vofflor  
Tombola o lotterier.  
 

Välkomna!        

Lönnskogsslöjdarna 
Lönnskogs FH förening 
Lönnskogs Vävkollektiv  
Vuxenskolan                

 
Lönnskogsbygdens Byalag
 
Byalagets nästa möte  

11 oktober kl. 17:00 i Folkets Hus.  

Byalaget bjuder på förtäring. 

Välkomna! 

 
Stickcafe
 
i Lönnskogs Folkets Hus  

Lördag 27 september kl. 15:00 – 18:00  
och 

Lördag 8 november kl. 15:00 – 18:00  

Kaffeservering 

Lönnskogs FH förening 
Lönnskogs Vävkollektiv  
Vuxenskolan 

 

         nr 3  2008
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En räv i hönsgården 

Familjen Dahl på Lindgärde hade besök av en räv i sin  hönsgård  i våras. Vad hände 
egentligen vid hönsgården? 

Rävens tankar vid hönsgården förmedlade av Ingemar Dahl: 

Här finns ju många fåglar men det är nåt runt dom. Hur ska jag komma in? Jo, nätet lutar lite 
på ett ställe. Jag tar fart och kommer över. 

Här ska jagas! 

Det var nog de mest lättjagade fåglar jag tagit och goda är dom. Jag börjar bli mätt men det 

kommer fler ur luckan i väggen.  

Men nu tittar en gubbe ut ur luckan. Han ser inte glad ut fast jag har varit så duktig – elva 

stycken redan. Nu kommer gubben tillbaka med en käpp, men den ser inte farlig ut. Det är ju 

två hål i den. Pang! Det svider i skinnet och jag blir trött. Vilken tur att jag har så mycket 

mat. 

God natt! 

Den granna tuppen klarade sig från rävens härjningar. 
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Garnfärgning vid Folkets Hus 

Vi är många som jagar Karl-Johan och kantareller ute i markerna detta år, när det finns så 
mycket svamp. Vi torkar, vi förväller och vi äter. Men i somras fick vi lära oss ett nytt sätt att 
använda svampen på. Det blir vädigt fina färger på ullgarn av svamp. Faktiskt till och med 
finare än av växter. Utan kemikalier kan man få blått, grönt, rött, lila mm. Det gäller bara att 
hitta de rättasvamparna.  

Vi tillbringade en skön svampfärgardag  
vid Folkets hus 

Garnfärgerna börjar komma fram- 



Sammanställt av: Jarl Westman  

 

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 utgiving av nästa Lönnlövet är  
3 januari. 
Nästa nummer av Lönnlövet beräknas  
utkomma 15 januari. 

 

Midsommarfirandet.

Midsommar 2008. Monica Sandström och Lönnskogsbarnen 
sjunger Idas sommarvisa. 

 
                 ASKBACKENS 

       i  FJÄLL      

                    Legosågning utföres. 
                     Även viss försäljning  
                av färdigsågat och hyvlat virke. 
      Tillverkning av stockbord på beställning   
                            0533-520 92 

SÅG 


