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Fri entré! Kollekt! 

KULTURSKOLAN MIRANDA
UNG KREATIVITET I  MORA

Sollerö kyrka   LÖRDAG 9 OKTOBER 17.00 

under ledning av 
Gunnel & Linda Trapp

får vi sjunga igen!

Nu är hösten här.
Vi är inne i slutskedet i våra sektioner som
kör sommaridrott. Småbåtsroddarna
tränar på och fotbollen har ett fåtal
matcher kvar.

Skidorna planerar inför upptakt av sin
verksamhet. Håll utkik i våra kanaler för
när de drar igång med barmarksträning i
väntan på att snön ska komma.

Pink Gloves Boxing har kört igång
höstterminen med träningar två gånger i
veckan.

Vi lägger även planen för träningar inomhus under hösten och vintern i våra lokaler:
aktivitetshallen och konstgräslogen på Idrottsparken. Förhoppningsvis hittar vi luckor som vi
kan fylla med andra aktiviteter i våra lokaler.

Siljan Runt
Vi sammanfattar och utvärderar årets Siljan Runt med #athomeedition2021 och loppen som
kördes 11-12 september för att lägga planen till nästa års Siljan Runt som vi hoppas kunna
genomföras fullt ut. Boka den första lördagen i juni redan nu!

Vi fyller 100 år!
2022 fyller Sollerö IF 100 år och vi kommer under resten av detta år att planera hur vi ska ra
detta under hela nästa år.

All träning som blir av är bra träning - oavsett vad, hur länge och hur ofta!



 
 
 

 

Öppettider:
Måndag - Fredag    

10.00 - 15.00 
Lunch serveras mellan  

11.00 -  14.00

 
 
 

AKTUELLT 
 v 39 2021 Sollerön

Priserna gäller så långt lagret räcker. 
Välkomna önskar Ulrika med personal.

 

Besök oss även på Facebook 

Stoltgårdens Mat & Cafe
Tel:0250-226 20
MATSEDEL 

 29 sept. - 12 okt. 2021

Onsdag   29/9  Pasta m ost o skinksås,  
   potatis.
Torsdag	 		30/9	 			Potatisbullar,	stekt	fläsk/	 	
   korv. 
   Soppa, pannkakor m  
	 	 	 sylt	o	grädde. 
Fredag							1/10			 Fläskfilé,	grönpepparsås,		 	
   kulpotatis. 
   Dessert. 
    

Måndag    4/10  Falukorv/köttbullar, stuvade  
   morötter, potatis.
Tisdag	 			5/10		 Pannbiff,	löksås,	potatis. 
Onsdag    6/10  Dillkött, potatis. 
Torsdag    7/10  Chorizo/isterband, stuvad   
   potatis.    
   Soppa, pannkakor m  
	 	 	 sylt	o	grädde.
Fredag       8/10  Portergryta, potatis.
   Dessert.
     
Måndag   11/10  Ugnsgratinerad falukorv,   
   potatismos.   
Tisdag		 		12/10	 Levergryta/köttfärslimpa,		 	
   sås, potatis.

    Sockenkontoret              
    öppet måndag-torsdag 

kl 10.00 - 14.00.
 

Vi behöver bli fler som bemannar kon-
toret. KOM IN för ETT BESÖK så 

berättar vi vad man kan hjälpa till med. 
VÄLKOMMEN 

www.solleron.se, info@solleron.se
Telefon 0250 - 225 48

 
 
 

Reservation för ändringar i menyn.
www.stoltgarden.se

Vi finns även på facebook
Kom gärna in på en fika. Vi har färska 

mackor, bullar och annat smått och gott.
VÄLKOMNA!

ÖPPETTIDER 
Måndag - fredag 8-20, Lördag 8 - 18, Söndag 10 - 18

SNACKS OLW
Välj mellan olika sorter.
90 - 300 g.
Jfr-pris 53:33-177:78/kg

MEDLEMcoop 

ÖNSKAS HYRA
 
 

Garage
 

för vinterförvaring 
av mindre personbil.

 
 

Anneli Thorsell
070 - 482 06 56

FLER
KÖP 

SPARA
MER

2 för 

32:--

MEDLEM

coop 

2 för 

34:--

CHOKLADKAKA Marabou
Välj mellan olika sorter.
185 - 200 g. 
Jfr-pris 85-91:89/kg.

LÄSK Coca-Cola/Fanta/Sprite
Välj mellan olika sorter. 150 cl
Jfr-pris 10:67 liter. Pant tillkommer.

2 för 

32:--

MAX 1 KÖP/MEDLEM
PASTA Kungsörnen
Välj mellan olika sorter.
500-1000 g. Jfr-pris 10-20:-/kg

2 för 

20:--

KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Sverige/Gulfågeln.
Fryst. 1 kg.

69:90/st

MAX 2 ST/MEDLEM
VETEMJÖL Kungsörnen 2 kg. 
Jfr-pris 5:--/kg

MARGARIN
Milda. 1 kg.

19:90/st

SATSUMAS
Spanien. Klass 1.

15:-/kg 10:--/st

Nu är det Skördetider!



 
Sollerö  kyrka

 

öppen för att tända ett ljus 
eller be en bön

vardag   8.00-14.00  
helg  10.00-15.00

Onsdag 13 oktober
kl 09.00 - 11.00  GUBBFRUKOST	i	Sollerö	Prästgård
 

Onsdag 20 oktober
kl 11.00 - 13.00  Sy-Qlan	i	Sollerö	Prästgård
Torsdag 21 oktober
kl 14.00 - 15.00  PRÄSTGÅRDSKAFÉ	i	Sollerö	Prästgård
 
 
 

Nästan 3 ton potatis och 
biffiga tomater!
 
 

Det	är	inte	bara	kantareller	och	ling-
on som har haft gynnsamma förut-
sättningar	i	år.	
Det	 har	 prunkat	 även	 i	 de	mängder	
av	 trädgårdsland	 och	 växthus	 som	
finns	 i	 socknen.	 Solleröbladet	 har	
tidigare skrivit om Samodlingsgrup-
pen,	som	har	sitt	land	längs	Bråmå-
bovägen.	 Under	 förra	 lördagen	 (18	
sept)	var	det	Skördefest	när	ca	20	fa-
miljer skördade potatis. Hela 2,5 - 3 
ton	plockades	upp.	Så	nu	har	självförsörjningsgraden	ökat	rejält	i	socknen!	En	
liten	bit	därifrån	-	hos	Marit	och	Danne	-	växer	tomaterna	nästan	ur	växthuset.	
Drygt	800	gram	väger	den	mest	biffiga!	Smakliga	måltider	väntar!

Utflyktstips! Digerhäll.
 
 

Det	 finns	mycket	 att	 utforska	 på	 Solleröskogen.	
Du	kanske	har	varit	vid	Flengruvan,	Gåstjärn	och	
Malibambo. Men har du vandrat upp till Diger-
häll?	Mitt	inne	i	en	tät	granskog	på	438	m	ö	h	up-
penbarar	sig	plötsligt	ett	gigantiskt	flyttblock	8	–	
10 meter högt och ca 30 meter i omkrets. I en låda 
ligger	en	gästbok	där	du	skriver	i	att	du	har	varit	
där.	Digerhäll	är	ett	monument	sedan	inlandsisens	
härjningar	för	över	10	000	år	sedan.	
Sedan	 urminnes	 tider	 är	 den	 stora	 stenen	 omgi-
ven	av	myter	och	trolldom.	Det	sägs	att	en	skatt	
är	nedgrävd	i	närheten.	Det	kanske	finns	troll	och	
häxor	på	andra	platser	än	på	Tomteland?	Åk	vä-
gen	 till	Selens	 fäbodar	och	 fortsätt	 ca	4	km	 till.	
Sväng	vänster	och	kör	försiktigt	på	en	slingrande	
skogsväg	uppför	berget.	En	väderbiten	skylt	dy-
ker	upp	på	höger	sida	som	visar	stigen	(300	m)	till	
Digerhäll.	Koordinaterna	är	lat.	60,76721,	
long. 14,39102. Kom ihåg termos och macka!

Tisdagen 5/10    kl 12.00

KELINGLUNCH på STOLTGÅRDEN 

Anmälan senast fredagen 1 oktober till  
Stoltgården tel 0250 - 226 20 

Kom och sitt vid dukat bord och avnjut vällagad mat  
och umgås med trevliga ”kelingär”.  

Varmt välkomna!

Historiens vingslag - 
240 år sedan första predikan

 i Sollerö Kyrka.
 
 
 

Vi	har	 just	haft	Kyrkoval.	På	andra	halvan	av	
1700-talet	var	det	också	Kyrkoval	på	Sollerön.	
Man valde att bygga en egen kyrka. Den 8 sep-
tember	1781	hölls	den	sista	gudstjänsten	i	gam-
la	S:t	Laurentiuskapellet	vid	Klikten.	Söndagen	

därpå,	den	15	september	1781,	hölls	den	första	gudstjänsten	i	den	nya	kyr-
kan.,	då	med	provisorisk	inredning.	Ordentliga	bänkar	med	låga	ryggar	och	
sidodörrar blev klara först efter 5 år.
Pastorns	medhjälpare	Anders	Sundstedt	förrättade	gudstjänsten	och	predi-
kade från 1:a Samuelsboken 7:12, 
”Allt hitintills hafver Herren hulpit oss”.= ända hit hjälpte oss Herren. 



Den enda orörda fäbodgården!

Mats	Wik,	Utanmyra,	berättade	för	några	veckor	sedan	på	Hembygdsfören-
ingens	arrangemang	i	Lundgården,	om	det	gamla	fäbodväsendet.	Gesunda	
blev	tidigt	den	första	fastlandsfäboden	till	gårdarna	på	Sollerön.	När	betet	
inte	räckte	till	fraktades	djuren	med	storbåtar	från	ön	till	fastlandet.	År	1840	
fanns	det	75	gårdar	i	Gesunda.	Efter	hand	fick	Gesunda	fast	befolkning	och	
registrerades	som	egen	by	1919.	Många	fäbodgårdar	fanns	kvar	fram	till	
andra	världskriget	men	den	enda	som	står	kvar	idag,	i	stort	sett	orörd,	är	
Lundgården. Gården har sitt ursprung i 1700-talet med ett nyare bonings-
hus	från	1830.	Då	flyttades	timmerbyggnader	till	gården.	Taken	bestod	förr	
av	spån	och	bräder	men	ersattes	på	1960-talet	med	plåt	för	att	skydda	timret	
från	fukt	och	röta.	Mellan	Siljan	och	Lundgården	gick	”dritgatu”,	den	väg	
som	djuren	vandrade	från	båttransporten	upp	till	fäboden.	
Lundgården	ägs	och	sköts	av	Hembygdsföreningen.	
Mer	om	den	intressanta	historien	om	Lundgården	finns	i	Sool-Öen	2001.
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Försäljning bensin o diesel Sollerömacken

bensin diesel summa

Belöning på toppen!

Nu	 i	 den	 klara	 höstluften	
är	 utsikten	 från	 Gesunda-
bergets	 topp	 extra	 mag-
nifik.	 Passa	 på	 och	 lufta	
dig med en bestigning.  
 

Antingen går du den bran-
ta	 vägen	 upp	 i	 skidback-
en eller också vandrar du 
”Långrundan” med något 
svagare	 stigning.	 Hjärta	
och lungor får jobba upp-
för medan det frestar på 
för benen nedför. 
 
 

Var	 extra	 försiktig	 om	 du	
tar med hunden för det 
varnas för huggorm. Jodå, 
den berömda tallen står 
stadigt på toppen. 
 
 

Är det 7 kyrkor man kan 
se? 

Försäljning september-12-- augusti-21
bensin 2 677 325 liter, diesel 1 861 169liter, totalt 4 538 494 liter

Asfalterat vid Sollerömacken!


