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Sommar i 
Venjans socken

Sommarprogram 2013 

Tårtkalas



2 Med reservation för ändringar i programmet. 

Aktiviteter i Venjans socken
Venjans socken med tio byar; Venjans kyrkby i norra delen och i södra delen Kättbo, 
Vimo sågen, Johannisholm, Siknäs, Gävunda, Finngruvan, Landbobyn, Brint bodarna 
och Finn bodarna. 

Du som är intresserad av friluftsliv, natur och bygde kultur finner här ett eget litet 
smultron ställe! Vill du veta mera besök www.venjan.se 

MAJ
22 Motionsbingo (1 av 12) se info sid 12.

29 Motionsbingo (2 av 12) se info sid 12.

31 Dragspelsstämma i Venjansparken. Johannis holms 
musikklubb och Venjans PRO hälsar alla välkomna.

 Underhållning med dans sker under kvällen med 
början kl 20, servering kl 16-01.

JUNI
1 Dragspelsstämma. Musik i kyrkan kl 13, musik i 

Parken kl 15-17. Dans kl 20. Servering kl 12-01, 
mat från kl 15, kolbullar från kl 17. Fritt inträde.

1 Venjans Museum har öppet kl 15-17. 

2 Andakt med konfirmandjubileum i Venjans kyrka 
(ev. prästgården) kl 16.

4 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

5 Motionsbingo (3 av 12) se info sid 12.

6  Nationaldagsfirande tillsammans med Svenska kyr-
kan, Södra Venjans Hembygdsförening och Siknäs 
Bygdegårdsförening.  
Samling vid Siknäs kyrka kl 11. Nationaldagsguds-
tjänst, sång, musik och sommarbetraktelse. Därefter 

gemensam marsch med fanbärare och flaggor till 
Siknäs bygdegård.

 Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen 
bjuder på kaffe och står för sång/musikunderhåll-
ningen.

6 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

11 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

12 Motionsbingo (4 av 12) se info sid 12.

13 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

16 Söndagsgudstjänst i Venjans kyrka kl 18.

18 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

19 Motionsbingo (5 av 12) se info sid 12.

20 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

23 Fäbodgudstjänst i Tibergets fäbod, kl 11, medtag 
gärna egen kaffekorg. Välkommen till en upp -
levelse i urgammal fäbodmiljö.

23 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info sid 12.

25 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

26 Motionsbingo (6 av 12) se info sid 12.

27 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

30 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info sid 12. 

Midsommarfirande i Kättbo
20 Kransbindning på Kapellbacken i Kättbo kl 18. 

21 Midsommarafton kl 14.30. Midsommartåget startar 
med rankan från kapellet mot bystugan. Traktorer 
med lövade vagnar startar vid sågen och ansluter 
för medresande barn utefter vägen.

 Kl 15 majstångsresning med dans och lekar vid by-
stugan. Försäljning av kaffe, korv, läsk. Lotterier.

22 Gudstjänst i Kättbo kapell kl 11. 

22 Tipspromenad kl 14 – 15. Start och mål vid Kättbo 
bystuga. Försäljning av kaffe, läsk, korv. Lotterier. 
Välkommen till en trevlig helg önskar IFK Kättbo.

Midsommarfirande i norra Venjan
20 Samling vid Gammelgården, intill Venjans Cam-

ping, kl 18. Rankan binds inför morgondagens 
midsommarfirande.
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4 Bowling i Venjans Aktivitetshus, se info.

4 Bouletävling mellan Venjansbor och besökare/ut-
flyttade. Samling vid boulebanan i Venjan kl 11. 
För mer information kontakta Back Gunnar, tel 
0250-622 68.

4 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

5 Kvarnafton vid Kräggå Kvarn kl 18. Trevlig tips-
promenad i natursköna omgivningar. Den gamla 
kvarnen är igång. Musik underhållning Drag-
spelskullorna med komp. Servering av kolbullar, 
kaffe med dopp och skrållbak.

6 Venjansslöjd – butiken för alla – är öppen 10-13

7 Kyrkbåtsrodd  med gudstjänst i Siknäs kyrka kl 
11. Kyrkbåten angör bryggan vid kyrkan ca 10.45. 
Kaffe servering och musik i Siknäs bygdegård.

7 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info sid 12. 

7 Cafe och loppis vid Finngruvans gamla skola  
kl 11-15, se info sid 12. 

8 Undervisning i showdans. Venjans idrottshall.  
Se annons sid 11.

9 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

11 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

21 Traditionsenligt midsommarfirande på Gammel-
gården, intill Venjans camping. Servering, lotterier, 
tipspromenad och underhållning av Venjansmusi-
ker. Midsommarstången reses kl 15.

Midsommarfirande i Norrgårdssälens fäbodar
22 Midsommardagen firas traditionsenlig midsommar 

i Norrgårdssälen.

 Vi börjar kl 11 med tips- och bingopromenad. Alla 
barn som går tipspromenaden får pris.

 Kl 13 reses majstången. Det finns möjlighet att 
köpa korv, kaffe med bröd och alla barn får gratis 
saft och bröd.

 Välkomna hälsar Norrgårdssälens fäbodlag.

Midsommarfirande i Landbobyns  
gammelgård från kl 14
23 Majstångsresning. Mora Folkdanslag med musikan-

ter dansar och spelar. 25-års jubileum för danslagets 
medverkan på Gammelgården. Högtidstal av Täpp 
Lars Arnesson från Malung. Lotterier, kaffeförsälj-
ning, försäljning hembakat bröd.

29 Venjansslöjd – butiken för alla – är öppen 10-13.

JULI
2 Musik i sommarkväll kl 19 med Erik Lihm, känd 

från Vikingarna i Venjans kyrka.

2 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

3 Motionsbingo (7 av 12) se info sid 12.
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Sockenveckan 8 – 14 juli
Passa på att besöka hela Venjans socken under Sockenveckan! I sin vackraste sommar
skrud visar byarna upp sina lokala sevärdheter. Se fäbodar i sin ursprungliga miljö, 
smaka på nyrökt sik, skrållkakor eller stjir. Det lokala hantverket och de vackra 
dala dräkterna visas upp och det blir både dans och underhållning i de ljusa sommar
kvällarna. Passa på att stanna lite längre och utforska Venjans socken med alla dess 
skatter!

 Restaurangtält i Venjan  
- se öppettider i annons sid 14.

 Venjansslöjd har öppet månd, tisd, onsd, torsd och 
fred  kl 11-15, se annons sid 8

 Venjans Museum öppet mån. 13-16, ons. 11-17, lör. 
13-16 – andra öppettider ring 073-804 23 11 för 
överenskommelse.

 Petterssons manufaktur håller en liten utställning 
under veckan på Skärgårdsvägen 49.

JÄRPESBODAGEN kl 16-20.30
6 Stor fiskefest i Järpesbo vid Venjanssjön (mellan 

Kättbo och Venjan) för alla åldrar!

 Landmetestävling kl 16-19 (klasser för seniorer, ju-
niorer, knattar). 

 Notdragning kl 16-20.30. Start Järpesbo och  
Venjan.

 Naturstig kl 16-19.

 Vid startområdet arrangeras tävlingar, försäljning 
av varm korv och läsk samt nyfångad venjanssik. 

 Välkomna hälsar Järpesbo fäbodlag.

GÄVUNDADAGEN kl 10-15
9 Välkomna till en trivsam dag i Gävunda där Ni får 

möjlighet att uppleva: 

 Bakning och försäljning av ”läfsor”

 Trösklada – med gamla redskap och läskedryckma-
skin öppen för visning

 Gävunda station – tidsenligt skick ägare Hans Jabell 
öppet 11-13.30

 Hantverksförsäljning och loppis

 Brandvärnet i Gävunda medverkar

 Bollrace kl 14 i Nesbäck med fina priser

 Kafferservering med hembakat bröd och korvför-
säljning och kolbullar

 Underhållning – Roger Zackrisson

 Utställning veteranfordon – traktorer, bilar, mope-
der och motorcyklar

 Karin Hammar från glasbruket på Skansen och Ulf 
Tholerus finns hos oss 11.30-14. De berättar om 
hur Sandöprojektet har utvecklats. Karin visar egna 
alster från glasbruket

9 Springtävling i Venjan Broarna runt.  
kl 18.30-ca 20, se annons sid 15.

VENJANSDAGEN kl 10-16
10 Hela norra Venjan sjuder av liv. Den traditionella 

Venjansdagen innehåller ett späckat program för alla 
intressen och smakriktningar.

 Gammelgården (intill Venjans camping),  
servering av kolbullar, öppet hus och visning av 
Gammelgården, hantverkare, underhållning av 
Gunnel och Hasse.

 Tomten Ångfartyget Tomten har fyllt 150 år och 
har en spännande historia. Bygd 1862 är hon Sve-
riges äldsta ångfartyg som ännu är i drift. Tomten 
har sin plats nere vid bryggan vid Venjansparken 
och kan besökas under hela sommaren.

 Åbacken Systrarna MI:s & AMO:s hantverk kl 
10-16. Stickade och vävda produkter, vetekud-
dar, garntomtar, garnänglar, lindockor, lintomtar, 
tomtar och troll på drivved, näverhus (hattstugan) 
m.m.
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 Ordenshuset Motionsbingo för gammal och ung. 
Start mellan kl 11-15. Skrållbak, våfflor serveras.

 Trekamp utanför Ordenshuset kl 10-14. En 
klass för barn 0-11 år och en klass för vuxna 12-
101 år. Priser till de främsta i varje klass. Det är 
tre del tävlingar under dagen, tider kommer att 
annonseras. (Venjans AIK).

 Utställning av gamla traktorer.

 Kommunalhuset Utställning av Nils Beuwertz 
(1890-1974) trä gubbar. Nils bodde i Lökgården i 
Nyheden i Venjan.

 Mellanskog erbjuder skogsrådgivning och tävlingar. 

 Vävstugan öppen (en trappa ned) från kl 10. För-
säljning av alster och lotter.

 Biblioteket har öppet hela dagen. Försäljning av 
böcker. Clownen Bill underhåller barnen kl 11 
(gratis aktivitet).

 Venjansslöjden/Aktivitetshuset Öppet hus med 
hantverkare i arbete. Bagarstuga med tunnbröds-
bak. Röda Korset säljer lotter. 

 Bowling och Prova-på-skytte för både barn och 
vuxna, med luftpistol/luftgevär, när Venjans Ung-
domsskytteförening har öppet hus. Garanterat roligt.

 Sik-rökning kl 10-14. På Venjansdagen kommer 
det att rökas sik vid båthusen vid Karltjärnen. Vid 
tillgång kommer även stekt sik i ”skrålla” att säljas. 

 Venjans Museum öppet 11-17.

 Venjans kyrka Guidning i kyrkan av Eva-Lena 
Ekblom. Venjansdagen avslutas kl 19.30 OBS! tiden. 
Musik i sommarkväll med Dalapolisens spelmän.

11 Cirkus Prova på – för barn, se annons sid 6.

11 Bowling i Venjans Aktivitetshus, se info sid 11. 

11 Venjan, fotbollsmatch på Näsvallen med start kl 19. 
Bollkastning. Servering av korv och fika. Alla som 
är närvarande i Venjan är välkomna, vi sätter ihop 
två lag där vi försöker ha ett lag med spelare som bor 

i Venjan som möter ett lag med spelare som är utflyt-
tade eller med anknytning till Venjan. Anmälan görs 
till Björn Holmberg, bjornholmberg@dof.se, eller 
till Jerker Rytting, rytting.jerker@tele2.se, eller 
på matchdagen vid Näs vallen. Ni som inte deltar i 
matchen, kom gärna som publik. Varmt välkomna.

RULLBODAGEN kl 12-16
12 Rullbodagen - en vandring bakåt i tiden

 Vi tittar på fäboden och dess gamla byggnader 
som ladugårdar, hus och gamla källor. Vi besöker 
en gammal boplats där sägnen säger att Rullbo-
gubben bodde, en vacker kulle belägen vid tjärnen 
Josstjärn. Där finns lämningar efter en boplats där 
Rullbogubben skulle ha haft sin boplats, men blev i 
princip bortträngd av en massa otyg och vättar som 
fanns där, och kanske finns dom där ännu. Kom, 
sök och känn krafterna som finns där!

 Program Rullbodagen:

 Kl 12 Samling i fäboden på Danielssongården för 
att titta på gammal film i ladan, inspelad för ca 55 
år sen i Rullbo.

 Kl 13 Guidad rundvandring i fäboden där vi tittar 
på gamla hus, ladugårdar och källor.

 Kl 14 Vandring till Jossbock, ca 1 km där vi möter 
Rullbogubben och kanske vi även möter annat som 
finns där…

 Ca kl 15.30-16 Majstångsresning med sång och musik

 Tipspromenad, försäljning fika och korv med 
bröd. Vid regn kan div arrangemang utebli, men vi 
hoppas på sol och glada miner. Transport ordnas till 
Jossbock. Välkomna till Rullbo!

 Transport kommer att ordnas till Rullbonäset som 
ligger ca 1 km från fäboden. Medtag gärna egen 
fika korg.
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Sockenveckan forts.

Venjansmästerskapet i Frisbeegolf 2013
För alla som vistas i trakten och med glimten i ögat 
avgörs elfte mästerskapet 
Fredag 12 juli start 17.30-19
Lördag 13 juli start 10-11.30
Final lördag 13 juli. Damer 13.30. Herrar 14.15

Inga förkunskaper behövs. 
Alla får vara med och alla klarar detta! 
Plats: Mårtsbacken, Norra Venjan
Klasser: Herrar, damer och barn födda 2002 och yngre. 
Barn får gå vuxenklass.
Banlängd: ca 1 km vuxna, ca 200 m barn. 
Sju publikkontroller. Banan alltid öppen för träning.
Anmälan: Anmälningslista och instruktioner i pärm hos 
Handlaren 2 – 12 juli eller via Mats Bergh 070-540 88 79. 
Ingen startavgift. 
Enbart 175 grams standardfrisbee får användas.
Vi bjuder på kaffe och saft. 

Tävlingen genomförs oavsett väder. VÄLKOMMEN!

12 Restaurangtältet erbjuder lunchunderhållning med 
Karnevalsorkestern kl 12-13. Specialpris för pensio-
närer. Kvällsunderhållning, karaoke med trubadu-
ren Jimmy.

13 Venjansslöjd – butiken för alla – är öppen 10-13.

13 Fäboddag i Matssäl fäbod Lökgården, Norra 
Venjan. Kom och kärna smör kl 12.30 med fäbod-
kullan Back Karin från Hållans fäbod!

 Kl 14 kan du lyssna till sagostund med Victoria 
Törnqvist ur nya boken om fjällkon Tjärna: Tjärna 
med kompisar på nya äventyr. Ponnyridning, fäbod-
kaffe och grillning ordnas av Sol Madeleine Sigfrids-
son. Försäljning av fäbodprodukter i mån av till-
gång. Böcker, hantverk, vykort m.m. till försäljning.

 Samarrangemang med Mora LRF-avdelning

13 Fäbodmusikcafé på kvällen kl 19-21

13 Cruising kl 16, samling vid Parken kl 15.30, upp-
ställning vid restaurangtältet. Rösta på bästa ekipa-

ge – vinst utlovas. Kvällsunderhållning Billy Opel 
& Co som ser till att det svänger.

13 Turistkastet kl 14. Venjans boule mot besökande 
och gäster. Mat fi nns att köpa i tältet. Boulebanan. 
Venjans PRO. 

14 Brunch serveras från kl 11 i restaurang tältet.

14 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info. 

14 Cafe och loppis vid Finngruvans gamla skola 
kl 11-15, se info sid 12. 

14 Venjans och Siknäs kyrka. Se kommande annonse-
ring. 

14 Tårtkalaset. Socken-
veckan avslutas med att 
Venjans Intresseförening 
bjuder på kaffe eller saft och 
tårta i restaurangtältet.

Cirkus prova på
Torsdag 11 juli kl 11-13 vid restaurangtältet – ”Cirkus prova på” 
får alla möjligheten att prova på jonglering, en hjuling, lindans, rolla bolla, klot, 
devil-sticks, diablo, tallriksnurr, klot, poi, gymnastikband, rockring och akrobatik!

En fantastiskt rolig utmaning – och det är en gratisaktivitet.

Ålder: För HELA familjen, även den allra minsta och den allra rynkigaste.

devil-sticks, diablo, tallriksnurr, klot, poi, gymnastikband, rockring och akrobatik!
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16 Musik i sommarkväll kl 19, se kommande annonse-
ring.

16 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

17 Venjans Museum har öppet kl 13-15. 

17 Motionsbingo (8 av 12) se info sid 12.

18 Bowling i Venjans Aktivitetshus, se info.

18 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

19 Kvarnafton vid Kräggå kvarn kl 18. Trevlig tips-
promenad i natursköna omgivningar. Den gamla 
kvarnen är igång. Musikunderhållning med Gun-
nel och Rolf. Servering av kolbullar, kaffe med 
dopp och skrållbak.

20 Venjansslöjd – butiken för alla – är öppen 10-13.

20 Venjans museum har öppet kl 13-15. 

20 Bussresa till dansbandsveckan i Malung, se sid 9.

21 Gudstjänst i Finngruvan kl 15. Passa på att besöka 
den lilla byn med anor från 1600-talet. Medtag 
gärna egen kaffekorg

21 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info sid 12. 

21 Cafe och loppis vid Finngruvans gamla skola  
kl 11-15, se info sid 12. 

23 Musik i sommarkväll kl 19. Se kommande annon-
sering.

23 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

24 Motionsbingo (9 av 12) denna dag från Prästgår-
den, se info sid 12.

24 Grillfest kl 18 i samband med motionsbingo i präst-
gården, tag med det du vill äta grillmöjligheter 
finns. Vi bjuder på kaffe, saft och kaka.

25 Bowling i Venjans Aktivitetshus, se info sid 11.

25 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

26 Venjans museum har öppet kl 13-15. 

26 Kvarnafton vid Kräggå kvarn kl 18. Trevlig tips-
promenad i natursköna omgivningar. Den gamla 
kvarnen är igång. Musikunderhållning med Björn 
Wass. Servering av kolbullar, kaffe med dopp och 
skrållbak.

27 Venjansslöjd – butiken för alla – är öppen 10-13.

27 Fiskefest och Rockabillyafton i Venjansparken. 
Fisket har utgång och start från Venjansparken. Det 
är mettävling för damer, herrar och knattar kl 17.30 
- kl 20.30. Notdragning har start från Venjanspar-
ken och Järpesbo kl 17, fisken skall vara invägd i 
Venjansparken senast kl 21. I parken kommer Little 
Boo and the Virgins att stå för underhållningen, 
det blir försäljning av den speciella Venjanssiken, 
kaffeservering, lotterier och prisutdelning för not-
dragningen. Tillställningen avslutas kl 01. Inträde: 
100 kr.

 Välkomna önskar festkommittén, Venjans AIK.

Sommarprogrammet forts.
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28 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info sid 12. 

28 Cafe och loppis vid Finngruvans gamla skola  
kl 11-15, se info sid 12. 

28 Gränsträffsgudstjänst i Torsjöåsen kl 14. Tag gärna 
med egen kaffekorg

30 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

31 Motionsbingo (10 av 12) se info sid 12.

AUGUSTI
1 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.
3 Venjans museum har öppet kl 13-15. 
3 Venjanskarnevalen 

Venjan hälsar alla välkomna till en traditionsenlig 
karneval som går av stapeln lördagen den 3 augusti 
2013 – får inte missas. Med över 75 år på nacken 
lever detta unika arr angemang vidare och måste 
upplevas på plats. Se annons sid 12.

4 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info sid 12. 

6 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

7 Motionsbingo (11 av 12) se info sid 12.

8 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.
11 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info.

11 Kvällsmässa i Siknäs kyrka kl 18.

13 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

14 Motionsbingo (12 av 12) se info sid 12.

15 Surströmmings- och kräftfest i prästgården kl 18.

15 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.
18 Fäboddag på Kättboåsens fäbod, se info sid 12.

20 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

22 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.     

25 Söndagsgudstjänst i Venjans kyrka kl 18

27 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

29 Boule med början kl 17. Boulebanan, se info sid 12.

ÖPPET I SOMMAR
Handlar´n
Fr.o.m. fre 5/7 mån-fre 10-18 (ej lunchstängt),  
lör 10-15, sön 11-15, lör 3/8 10-13, sön 4/8 11-15.

Venjans Bibliotek
Sommaröppet fr.o.m. 17 juni t.o.m. 31 aug tor 16.30-
19.30. Vi har böcker, tidskrifter och cd för alla åldrar 
att låna samt filmer att hyra. Tel 0250-267 94 
Venjansdagen öppet kl 10-16. Försäljning av böcker. 
Clownen Bill underhåller barnen kl 11.

Distriktsköterskemottagningen
Från v 25 till v 32: månd och torsd tel.tid 8.30-9.  
Telefon 0250-49 88 78. Övriga tider och dagar hänvi-
sas till Mora Vårdcentral tel 0250-49 37 05.  
För sjukvårdsrådgivning dygnet runt ring 1177

Vandrarhemmet Siknäs Fyrklöver
För information ring 072-229 37 20 el 0736-404 700 
www.siknasfyrklover.se

Åbackens vandrarhem och campingstugor
För information ring 070-554 55 34 
www.venjan.com

Venjans camping
Öppet juni, juli, augusti kl 8-20. Tel 0250-623 10 
www.venjanscamping.se

Källarbackens Gästgiveri i Kättbo
Källarbacksv. 10, Kättbo. 
Tis-sön 9-18, måndagar stängt. 
Tel 0250-601 05

Johannisholms Värdshus
Öppet varje dag 9-18, lunch fr 11.  
24/6-18/8 öppet till 20 
Dagens, à la carte, fullständiga rättigheter 
Tel 0250-602 70 

Venjansslöjds butik
29/6 och 6/7 kl 11-13, 8 t.o.m. 12/7 kl 10-16, 13/7, 
20/7 och 27/7 kl 11-13

Venjans Museum
Öppettider mån 8/7 kl 13-16, Venjansdagen 10/7 kl 
11-17, lör 13/7 kl 13-16, fre 19/7 kl 13-16, lör 27/7 kl 
13-15, Lör 13/8 kl 13-15. För övriga öppettider kon-
takta Ann-Mari 073-804 23 11 eller Leif 070-547 06 93

Sommarprogrammet forts.

V
Besök Venjans lilla slöjdbutik i sommar. Vi har fyllt butiken 
med vackert hantverk och fina slöjdföremål. Under sommar-
en REA på vävgarner cottolin, bomullsgarn. Välkomna!
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Välkomna att följa med på bussresa från Venjan till 
Dansbandsveckan i Malung. Det finns begränsat 
antal platser så se till att boka din plats i tid för en 
minnes värd resa. Lägg i storkovan för det kommer 
säljas karnevals lotter och andra lotterier på bussen! 

Venjan hälsar alla välkomna till en traditionsenlig 
karneval som går av stapeln lördagen den 3 augusti 
2013 och får inte missas. Med över 75 år på nacken 
lever detta unika arrangemang vidare och måste 
upplevas på plats.

•	 Kl	14.30	glider	fina	cruising	ekipage	fram	innan	
karnevals tåget kommer. Om Ni vill vara med och 
cruisa så är det samling kl.13.30 i Kroken. Sedan är 
det uppställning av bilar nere vid fotbollsplans parke-
ringen där publiken får rösta på bästa ekipage. 

•	 Kl	14.45	startar	karnevalståget	från	Kroken.	Det	
rullar sakta genom byn där vi bjuder in ungdomar 
och vuxna att ställa upp med vagn som återspeglar en 
rolig händelse från det gångna året. Barnen får gärna 
klä ut sig och gå med i tåget, alla barn som deltar får 
pris.

•	 Kl	16	förväntas	tåget	till	Venjansparken.	I	parken	
blir det servering, grillen, lotterier, fiskdamm och 
familjeföreställning. Grillen är öppen från kl. 16.00-
01.00, så passa på att äta middag där! Det blir prisut-
delning för de barn som varit utklädda, bästa ekipage 
i cruising och för bästa karnevalsvagn. 

•	 Kl	21-01	är	det	stor	fest	i	parken	med	servering,	gril-
len, sikbar, pilkastning och tombolalotterier. Drag-
ningen av karnevalslotteriet med fina penning- och 
varu priser sker kl. 24. Det blir dans till Martinez och 
paus underhållning med trubaduren Pär Ekholm.

KARNEVALSFEST 3 augusti 2013

Varmt välkomna till en oförglömlig 
Venjanskarneval, hoppas vi ses!

arrangör: Venjans AIKs festkommitté 

Bussresa till Dansbandsveckan i Malung
Datum: 
Lördagen den 20 juli, vecka 29

Plats och Tid: 
Bussen avgår från Venjans kyrka kl.19.00 och beräknas 
vara nere på Grönland i Malung kl.20.00. Bussen avgår 
för hemresa från Orrskogen i Malung kl.02.15 och be-
räknas vara i Venjan kl.03.15. 

Pris och Anmälan: 
Priset för resan är preliminärt 200kr/person, ju fler vi 
blir desto billigare blir priset. Betalningen sker vid på-
stigning av bussen så se till att ha jämna pengar med 
er. Anmälan är bindande och sker till någon i festkom-
mittén enligt nedan. Sista anmälningsdag för resan är 
fredagen den 28 juni vecka 26. Om man skulle få för-
hinder och inte kan följa med på resan så får personen 
i fråga ordna någon annan som vill följa med, annars 
debiteras personen 200 kr. 

Back Emilia Eriksson, emilia__e@hotmail.com

Back Angelica Eriksson, back_angelica@hotmail.se

Vi ser fram emot en rolig resa med er, hoppas vi ses!
Festkommittén Venjans AIK
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Å/F Tomten är en sevärd 150-åring med ett förflutet som flottningsbåt  
i Venjansjön ända in på 1960-talet. 

För visning och ytterligare information kontakta  
Alf tel 070-879 22 21 alt. Siv-Britt 070-729 59 90

Hemmahamn vid bryggan längst ner vid Venjansparken. 

Föreningen Å/F Tomtens Vänner

Ångbåt på Venjanssjön

Tomten på besök i Rullboviken. Foto: Bengt Persson

NBV – delarrangör av 
sommarens evenemang

Hjälp till!
Nästan alla aktiviteter och evenemang i vårt socken

sommarprogram utförs av ideella krafter, utan dem skulle 
inte något av detta vara möjligt. 

 Vill Du själv vara med och hjälpa till hör av Dig.  
Kanske t.o.m. stödja någon av våra föreningar genom att 
bli medlem. All hjälp är alltid lika välkommen och den stö

der vår landsbygd som vi alla är så förtjusta i.
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Hitta till Venjan

Oxberg
Gopshus

Spjutsäl Åsberget

Tiberget
Norrgårdssälen

Buråberg

Västbygge

Åsen

Venjan

Mora

Lejden

Finnbodarna

Finngruvan

Löberg

N. Kättbo

S. Kättbo

Rullboåsarna
Torsjöåsen

Gesunda

Åmberg

Läde

Vådsjön
Landbobyn

Myckelåsen

Spjutmosjön

MångbergVimoKättbosjön

Gävunda

Hålla
Matsäl

Stutt
Knås

Gambodarna
Solbodarna

Johannisholm
Kättboåsen

Bötån Brintbodarna

Sjöändan

Ogviken
Stavheden

Liden
Krokfors

Järpesbo

Malungsvägen
Säxen

Kräggå Kvarn

Siknäs

Venjansjön

Nu kan du spela bowling
Nya bowlingen i Aktivitetshuset är öppen 
samtliga dagar utom fre dagar, tider efter  
överens kommelse  
(OBS! Viktigt att du ändå ringer  
och bokar – ingen drop-in).

Pris 100:– per bana och timme.  
Eller boka en helkväll för 500:-  
(gäller endast privatpersoner) 
Förening eller företag – ring för pris.
Boka på www.venjan.se  
eller på tel 0760-50 52 52

Venjans  
Ungdomskytteförening

Är du eller någon du känner 

sugen på att dansa?
Jag (Lina Ek) från Mora är examinerad professionell dansare och 

driver företaget DanceLine. 

Måndag 8 juli kommer jag till Venjan  
för att undervisa i showdans.

Från 3 år och uppåt, killar och tjejer, nybörjare som erfarna, även 30+ 

Pris 100 kr  •  Plats Venjans idrottshall 
Tid kommer när grupperna är klara. Senaste anmälningsdag 20 juni

Anmälan & mer info kontakta: 
DanceLine.se • linaek@hotmail.com • 073-971 65 60

Godkänd F-skatt

Är du eller någon du känner 

sugen på att dansa?
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Venjansslöjds butik
Butiken är fylld med hantverk från byg-
den. I samma hus som slöjden hittar du 
bagarstugan. Under sockenveckan bakas 

traditionellt tunnbröd till försäljning.

Öppettider: 
1 och 29 juni och samtliga lördagar i juli 

kl 11-13 
Venjans sockenvecka, v 28: 
Mån, tis, tors, fre kl 11-15.  

Ons, Venjansdagen kl 10-16.

Övriga tider på året öppnar vi gärna vid 
förfrågan!  

Barbro 070-513 31 06 och Rose-Marie 
073-811 48 05

Plats: Aktivitetshuset, Tennängsvägen 19

Fäboddag på Kättboåsen
Välkomna till en trivsam dag bland  

lösgående kreatur, i vacker fäbodmiljö.

Kaffeservering  
Fäbodprodukter • Smådjur

Hundar får ej medtagas.  
Söndagar fr.om. 23/6 t.om. 18/8 kl 11-17 Cafe och loppis

Söndagar vid Finngruvans gamla skola.

kl 11-15

Kaffe med hembakat bröd, smörgåsar. 
Loppis, trasmattor, dukar m.m.  

Fotoutställning.

Boule
Varje tisdag och torsdag hela sommaren, 

med början kl 17. Boulebanan.

Venjans PRO

Motionsbingo
Onsdagar 22/5-3/7, 17/7-14/8 

Cykla minst fem gånger och du är med i 
utlottningen av en cykel! 

Nytt för i år, barnklass upp till 12 år, där 
man är med i utlottning av ett presentkort.

OBS! Ej Venjansdagen.

Start kl. 18.30 – 19 vid Handlar’n  
OBS! 24/7 start från prästgården

Venjans AIK

Biblioteket
Sommaröppet fr.o.m. 17 juni  

t.o.m. 31 aug torsdagar 16.30-19.30.

Vi har böcker, tidskrifter och cd för alla 
åldrar att låna samt filmer att hyra. 

Tel 0250-267 94

Venjansdagen 
öppet kl 10-16. Försäljning av böcker. 

Clownen Bill underhåller barnen kl 11.

Venjans Museum
Öppettider mån 8/7 kl 13-16,  
Venjansdagen 10/7 kl 11-17,  

lör 13/7 kl 13-16,

fre 19/7 kl 13-16, lör 27/7 kl 13-15,  
Lör 13/8 kl 13-15.

För övriga öppettider  
kontakta Ann-Mari 073-804 23 11  

eller Leif 070-547 06 93

12 
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Alexandra Andersson och Sören Holm visar att 
det är fullt möjligt. Sedan 2007 har de båda haft 
dubbla arbetsplatser och dubbla hem. De pend-
lar mellan Borlänge och Venjan – arbetar och bor 
på båda orterna. Men det där med dubbla hem 
är en sannning med modifikation. Vi har bara ett 
riktigt hem och det är huset i Venjan, säger Alex-
andra med skärpa. Varje gång vi lämnar Borlänge 
och övernattningslägenheten där, säger vi att vi 
ska åka hem. Aldrig någonsin tvärtom.

Men annars är det ett perfekt arrangemang som pas-
sar vår familj alldeles utmärkt, säger de båda sam-
stämmnigt. Det kan egentligen inte bli bättre.

2007 föll alltså alla bitar på plats. Paret fick möjlig-
het att överta gården på Kroksheden och samtidigt 
löste det sig med arbetet. Trafikverket den gemen-
samma arbetsgivaren hade inga invändningar utan 
gav tillstånd för paret att arbeta hemma vissa dagar i 
veckan. Ett kontrakt upprättades på ett år i taget med 
möjlighet till förlängning om båda parter så önska-
de. Och hittills har avtalet rullat på så arbetsgivaren 
är uppenbarligen också nöjd med upplägget, säger 
Sören. Det är viktigt att ha ett skrivet avtal, poäng-
terar Alexandra. Chefer byts ut och arbetsplatser 
omorganiseras – då är muntliga löften inte mycket 
att luta sig emot.

Hur går det med tider och arbetsdisciplin  
när man arbetar hemma?
Jag hinner ofta mer när jag jobbar hemifrån än när 
jag sitter på kontoret i Borlänge, säger Alexandra. 
Där är det så mycket som stör. Här hemma går jag 
in på mitt arbetsrum, stänger dörren och kan kon-
centrera mig fullt upp på själva jobbet. Vi har inrett 
varsitt arbetsrum på övervåningen, berättar Sören. 
Det känns som att gå till jobbet när man går upp för 
trappan och in på sitt rum.

Vad är det för arbetsuppgifter  
som är lämpliga att göra hemma?
Med teknikens hjälp är nästan allt möjligt idag. Vi 
sitter ofta framför dataskärmen och deltar i möten. I 
princi är vi uppkopplade mot hela landet, från Mal-
mö i söder till Luleå i norr. Det spelar absolut ingen 
roll om vi själva sitter i Borlänge eller i Venjan. Hu-
vudsaken tekniken fungerar och det gör den faktiskt 
för det mesta. Vi har haft några störningar på vår 
bredbandsuppkoppling, erinrar sig Alexandra och 
då får vi naturligtvis svårt att fullgöra våra arbets-

Bo i Venjan och arbeta borta

uppgifter. Men det kan krångla i Borlänge också, 
så egentligen är det ingen större skillnad. Den enda 
nackdelen är att det brukar ta längre tid att åtgärda 
felen på landsbygden.

Det märks att gården på Kroksheden och miljön 
runt om betyder mycket för  Alexandra och Sören. 
Här är jag uppvuxen och jag kan inte tänka mig 
bättre plats att bo på, säger Alexandra. Hannes är 
sjätte generationen i vår familj som får växa upp här 
och det känns bra på alla sätt. Sören kommer från 
Töreboda i Västergötland men är lika förtjust i går-
den även han. Det var kärlek vid första ögonkasten, 
avslöjar han. Redan när jag var hit första gången, 
kände jag att här vill jag bo. Och så blev det alltså.

Rekommenderar ni andra  
att försöka göra samma sak som ni?
Absolut, säger de båda två utan att tveka. Det gäl-
ler förstås att hitta individuella lösningar som passar 
in. Någon standardmall som passar alla och envar 
går inte att använda. Vi har funnit vår modell och vi 
hoppas kunna fortsätta så här, avslutar de.
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Tältet öppet tisd kl 16-23, onsdag – lördag kl 12-23  
och söndag kl 11-14. 
Vi serverar lunch och en kvällsmeny komponerad av lokala  
råvaror som serveras direkt från grillen. 

Förutom våra specialerbjudande kommer vi under veckan även 
att ha andra rätter att välja på.  
Vi serverar öl, vin & cider samt lättdrycker och flera alkoholfria  
alternativ.

Tisdag: Tältet öppet från kl 16, middag finns att köpa.

Onsdag: Venjansdagen special.

Torsdag: Barnmeny finns till alla barn på ”Prova på cirkusen”.

Fredag: Lunchmusik med Karnevalsorkestern. Specialpris för pensionärer. Fri entré. 
 Kvällsunderhållning: karaoke med trubaduren Jimmy. Obs! Fri entré.

Lördag: Underhållning med Billy Opel & Co. Entré 50:–.

Söndag: Trevlig avslutning på sockenveckan med en rejäl och smakrik brunchbuffé och följt av 
 Tårtkalaset under eftermiddagen.
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Tisdagen den 9 juli 2013
Inbjuder Venjans AIK till Broarna runt.
Ett motionslopp för ung och gammal.

Klasser Distans Starttid Startavgift
F/P 0 – 6 år 300 m 18.30 50 kr
F/P 7 – 9 år 1000 m 18.35 50 kr
F/P 10 – 11 år 1000 m 18.45 50 kr
F/P 12 - 13 år 1000 m 18.45 50 kr
F/P 14 – 15 år 4100 m 19.00 50 kr
F/P 16 – 17 år 4100 m 19.00 50 kr 
Damer/Herrar 4100 m 19.00   50 kr
Promenad och stavgång 4100 m 18.30 50 kr

Start och målplats: Venjans Parken
Omklädning: Simhallen
Bantyp: Asfalt, grusvägar och skogsstigar
Vätskekontroll: Finns på den längsta banan.
Priser: Alla som fullföljer tävlingen är med 
 i utlottning av priser.
Betalning: Insättes på plusgiro 41 26 17-3
Anmälan/ Stina Zackrisson 070 996 90 24
Upplysningar David Jonsson 070 252 02 55
 E-post  stinazackrisson@hotmail.com 
 Senast lördagen den 6 juli.
Efteranmälan: OBS! Senast kl 17.30 tävlingsdagen

Tack till alla sponsorer som har gjort trycket av denna broschyr möjlig!

 

AB BROR NORDIN

Rullbo
Byggtjänst

SOS KASSASYSTEM AB

 

 

Tisdagen den 9 juli 2013 
Inbjuder Venjans AIK till Broarna runt. 
Ett motionslopp för ung och gammal. 

Klasser  Distans  Starttid Startavgift 

F/P 0 – 6 år 300 m  18:30 50 kr 
F/P 7 – 9 år 1000 m  18:35 50 kr 
F/P 10 – 11 år 1000 m  18:45 50 kr 
F/P 12 - 13 år 1000 m  18:45 50 kr 
F/P 14 – 15 år 4100 m  19:00 50 kr 
F/P 16 – 17 år 4100 m  19:00 50 kr  
Damer/Herrar 4100 m  19:00   50 kr 
Promenad/Stavgång 4100 m  18:30 50 kr 
 

Start och målplats: Venjans Parken 

Omklädning: Simhallen 

Bantyp:  Asfalt, grusvägar och skogsstigar 

Vätskekontroll: Finns på den längsta banan. 

Priser: Alla som fullföljer tävlingen är med i utlottning av 
priser. 

Betalning: Insättes på plusgiro 41 26 17-3 

Anmälan/ Stina Zackrisson 070 996 90 24 

Upplysningar David Jonsson 070 252 02 55 

 E-post  stinazackrisson@hotmail.com
  

 Senast lördagen den 6 juli. 

Efteranmälan: OBS! SENAST KL 17:30 TÄVLINGSDAGEN 

Norra Venjans
Besparingsskog



Boende i Venjans socken
VENJANS CAMPING
Vackert läge vid Venjanssjön. Idealisk som bas vid ka-
not, cykel eller vandringsutflykter. Plats för husvagnar, 
husbilar, tält och motorcyklar, med eller utan el. Kiosk-
varor.  

Tel 0250-623 10 eller www.venjanscamping.se

ÅBACKEN CAMPINGSTUGOR  
& VANDRARHEM
Centralt beläget i Venjan, men ändå avskilt i vacker 
natur miljö intill Vanån. Ett trivsamt och prisvärt boen-
dealternativ under sommaren. Det finns även lägenheter 
att hyra. Tel 070-554 55 34 eller www.venjan.com 

BO PÅ FÄBOD
Lökgården, Matsäls fäbod belägen 480 m över havet i 
unik fäbodmiljö. Sov i skåpsäng eller tarrsäng.

Också möjlighet till beställningar av läger, fäbodkurs 
och mat. Guidning. För bokning ring Got Bertil Jo-
hansson tel 073-588 61 74.

JOHANNISHOLMS CAMPING
Nära skog och med vackert sjöläge ligger Johannis holms 
camping och värdshus. Stugor för uthyrning. 

Tel 070-342 80 02, www.johannisholm.net,  
info@johannisholm.net

JOHANNISHOLMS STUGBY
Johannisholm Adventure, belägen strax intill Vanån 
är en fritids äventyrcentre och stugby. Vi har ett brett 
utbud av aktiviteter inklusive kanotturer, badtunna, 
cykelturer, bastu och ett nytt Bushcraft program. Vi har 
4-8 bäddsstugor för självhushåll, tipitents och även enk-
lare 4 bädds-logi. Tel 0250-60 000 

www.joholm.se, info@joholm.se

VANDRARHEMMET SIKNÄS FYRKLÖVER
Beläget i gamla Siknäs skola med 15 sängplatser närhet 
till bad och fiske. Pris 120 kr/vuxen 60 kr/barn.

Förfrågan eller bokning kontakta Majvor Mases Hell-
ström, tel 0736-40 47 00 eller på vandrarhem@kattbo.
com. Mer information på www.siknas.se

Friluftsliv & utflyk ter
KANOT
Du kan hyra både båt och kanot på Johannisholms 
Camping och Johannisholms stugby, för att sedan bege 
dig ut på kanotsafari på Venjans otaliga åar och sjösys-
tem.

VANDRINGSLEDER
Upplev den storslagna vildmarken på egen hand. Vandra 
med naturen utefter någon av våra vandringsleder. 
Venjans socken har sex naturreservat för att skydda den 
unika naturen. Det finns gott om inbjudande bärmar-
ker och ett spännande djurliv, bl.a. lodjur, varg, älg och 
björn.

FISKE
Vill du ägna dig åt sportfiske, finns det fantastiska fiske-
vatten kring Venjan. Det finns bl.a. öring, harr och rö-
ding i våra många olika vattendrag och sjöar.  
Information om sportfiske i Venjan på www.venjan.se. 
Fiskekort finns i automaten utanför Centrum kiosken.

Å/F Tomten
– 150-årig ångbåt på Venjan sjön
Ångfartyget Tomten har fyllt 150 år och har en spän-
nande historia. Byggd 1862 är hon Sveriges äldsta ång-
fartyg som ännu är i drift.

För besök, visning och ytterligare information ta kon-
takt med Sivbritt 070-729 59 90 eller Alf 070-879 22 21

Resten av året i Venjan
I denna programtidning har du kunnat läsa om allt som 
händer under sommaren. Men Venjan har mycket att 
erbjuda även under resten av året. 
 Under hösten finns älgjakt, bär- och svampplock-
ning, eller att bara njuta av naturen.

På vintern kan man ägna sig åt fiske, med skoter använ-
da många skoterleder, nyttja skidspåren vid skidstadion, 
eller åka skridskor på Kättbosjön. 
 Vill man vara inomhus en dag finns här bowling, 
skytte, museumbesök, simhall och gym.


