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Corylus väv & hantverk 
Gårdsbutik med bl.a. hantverk, ullstrumpor, 
ullsulor, garn och lammskinn från egna fåren. 
Vävstuga där du kan boka in dig och väva på egen 
hand i uppsatta vävar. Har du aldrig vävt tidigare så får 
du hjälp att komma igång. 
Stora Hasstorp 406, 705 98 Lillkyrka 
 

Gårdsbutiken Naturlivs 
Hos Naturliv B&B Hotel finns gårdsbutiken "Naturlivs". 
Här finns det läckerheter ifrån naturens 
skafferi. Viltkött, viltkorvar, hjälmarkräftor, torkad 
svamp och aroniajuice m.m. 
Brandstorps Gård/Naturliv B&B Hotel 705 98 Lillkyrka 
 

Stinas Gårdscafé 
Ljust och lantligt café med hembakat kaffebröd och 
KRAV-märkt kaffe. Liten avdelning med hantverk m.m. 
F.d. bygdegården Slyte 306, 705 98 Lillkyrka 
 

Åsta antik 
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! 
Norra Åsta 211, 705 98 Lillkyrka 
 

Vävt och stickat – Karin Svensson 
Karin visar och säljer vackra handvävda trasmattor. 
Här finns också stickade sjalar, vantar, strumpor, ben- 
och handledsvärmare m.m. i härligt garn. 
Kärsta 628 Västersäter, 705 98 Lillkyrka 
 

Lillkyrka Stickcafé  
Textila tekniker som krokning, dominostickning, 
kvastskaftvirkning, virkad nålbindning och 
maskinstickning kan du uppleva hos Stickcaféet. 
Lillkyrka församlingshem, 705 98 Lillkyrka 
 

Svensk Absint AB 
Ta del av den fantastiska franska drycken absints 
historia, samt tillverkningsprocessen i Krogesta! 
Provsmakning finns. 
Hagalund, Krogesta 950, 705 97 Glanshammar 
 

Akryler i ladan 
Lotta Ekholm visar stora akrylmålningar, handleds-
värmare, smycken och vykort i Häradskrivargårdens 
lada. Välkommen! www.lottaekholm.se  
Slyte 419, 705 98 Lillkyrka 
 

Marie Johansson Gadde, bild- och formkonstnär 
Maries bilder i akvarell, olja, grafik m.m. har 
ofta naturen som inspiratör. ”Genom mina alster vill 
jag förmedla känslan av att bo och verka i en 
bergslagsbygd. 
Med olika bränntekniker ges min keramik olika 
uttryck.” Besök gärna min hemsida www.gadde.se 
Sjöholmsvägen 5, Sticksjö, 705 97 Glanshammar 

Akvarellernas transparens – Ann Edberg 
”Närheten till Hjälmaren och givetvis min älskade 
trädgård ger skaparlust. Att via akvarellpenseln 
formulera tankar och känslor. Du är varmt välkommen 
hem till mig!” Servering av nygräddade våfflor och kaffe. 
Försäljning av hembakt kaffebröd. 
Sjöholmsvägen 5, Sticksjö, 705 97 Glanshammar 
 

Göspaté, honung, rökta produkter och lättlunch 
Christer Söderström i Sticksjö har varit kock i otroliga 50 
år. Under Kulturglädje 2016 säljer Christer för fjärde året 
sin omåttligt populära gös- och kräftstjärtspaté -  en helt 
igenom lokal produkt i eget recept. Hos Christer får du 
även inblick i honungsslungning. Här finns rökta 
produkter som regnbågslax, laxöring, fläskfilé m.m. 
Lättlunch serveras: burgare – fisk/veg./kött med 
coleslaw och hembakt bröd. 
Sundviksvägen 7, Sticksjö, 705 97 Glanshammar 
 

Rosengrens 5 kvadrat 
Rosengrens 5 kvadrat är den lilla familjära inrednings-
butiken i Glanshammar som  även erbjuder homepartys 
och webshop. 
Jakobsbergsvägen 20, 703 85 Glanshammar 
 

Kullens kvarn 
Eleonor och Gunnar Persson, Råberga Ekoprodukter, 
producerar mjölprodukter i Kullens Kvarn i 
Glanshammar sedan 2007. Stenkvarnen som används är 
byggd i slutet av 1800-talet. Sortimentet omfattar flera 
mjölsorter, samt den populära brödmixen, som 
innehåller alla torra ingredienser till ett fantastiskt bröd. 
Tillsätt bara fil, sirap och bikarbonat. 
Kvarnbackevägen 1, 703 85 Glanshammar 
 

Annas Bod 
Fint porslin, glas, trasmattor, vykort m.m. Här kan du 
hitta presenter eller något fint till egna hemmet. 
Ringvägen 24, 703 85 Glanshammar 
 

Hemvävt, virkat & kuriosa 
Margareta Karlsson visar och säljer har bl a hemvävda 
trasmattor, vävda dukar,   virkade alster samt  kuriosa. 
Ringvägen 24, 703 85 Glanshammar 
 

Halvarshags getgård 
Besök vår getgård med försäljning av fina killingkorvar, 
rökt killingkött och andra charkuterier av killing. 
Klapphage med mysiga getter för barnen. 
Skäcklinge 644, Halvarshag, 705 97 Glanshammar 
 

Trä och keramik, svarvat och drejat 
Barbro visar och säljer kavlade och drejade bruksföremål 
i stengods, t.ex. muggar, fat och ljusstakar. Du har möj-
lighet att titta på och även köpa Åkes träskålar. De 
svarv-as i färskt trä, oftast av björk från skogarna 
hemmavid. Kaffe med tilltugg. 
Brandstorp 526, 705 98 Lillkyrka 
 

Välkomna på ateljébesök - konstnär Lars Spaak 
Lars Spaak är född 1927 och har varit verksam sedan 
mitten på 1950-talet. Lars visar under Kulturglädje konst 
i form av skulptur, måleri och grafik. www.larsspaak.se 
Johan Karls väg 9 (Sjöboviken), 705 98 Lillkyrka 
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Med kameran som pensel 
Agneta Spaak, fotograf, som lämnat den traditionella 
bilden för inträde i den digitala världen med dess 
annorlunda möjligheter. Bilder som väcker fantasi och 
glädje med sprakande färger och spännande 
kompositioner.  www.larsspaak.se 
Johan Karls väg 9 (Sjöboviken), 705 98 Lillkyrka 
 

Ekobutiken  
Under Kulturglädje säljer Ekobutiken bl.a. getost, bröd, 
godis, nötblandningar, bönchips, dricka mm. 
Biblioteket, Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar 
 

Lammskinn & blommor 
Jenny Lundvall säljer mjuka lammskinn från egna får, 
fina höstplanteringar, ljung och andra säsongsväxter. 
Biblioteket, Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar 
 

Festdukning & inredning 
Maria Ryrfeldt ger dukningstips inför festen samt har 
försäljning av inredningsprodukter från Perfect Home. 
Biblioteket, Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar 
 

Rinkaby Konst och Hantverk… 
Vinkylare, skärbrädor, ljusstakar, skrin. Listan är lång på 
Per-Ola Bergsténs bruksföremål. Alla produkter 
tillverkas av lövträ i hög kvalitet företrädesvis från 
Glanshammars närområde. Ask, björk, bok och ek är 
vanligaste träslagen.  
Rinkaby 405, 705 96 Glanshammar 
 

Glas som är blåst 
Anna Höggren, Rinkaby, är glasblåsare och formgivare. 
Anna visar sitt munblåsta glas hemma i trädgården. Klart 
glas, färgat glas, bruksglas, unikt glas och smycken. 
Rinkaby 234, 705 96 Glanshammar 
 

Ödeby kyrka 
Den medeltida kyrkan har synnerligen rika inventarier 
och bland annat ett förnämligt altarskåp från 1500-talet. 
Kyrkan utgör ett värdefullt exempel på stormaktstidens 
barock. Kunnig guide finns vid kyrkan. 
Ödeby, Kägleholm, 705 97 Glanshammar 
 

Glanshammars kyrka  
Glanshammars kyrka är en av länets största och 
märkligaste med rötter i 1100-talet. I kyrkorummet finns 
flera medeltida skulpturer av bland annat den heliga 
Birgitta, samt den medeltida dopfunten bevarade. 
Kyrkans renässansmålningar gjordes på 1580-talet. 
Skolvägen 2B, 703 85 Glanshammar 
 

Kolgrillad spädgris!  
Kom och testa hel grillad spädgris med goa tillbehör och 
goa röror. Ritu Gustavsson är kock! 
Västanberg gård, Husby 210, 705 97 Glanshammar 
 

Inger Börjesson, akvarell 
Stilleben och studier i akvarellteknik. Naturmotiv, 
stadsmiljöer, rum. Inger har under många år varit elev 
hos Magnus Einarsson, Örebro. 
Västanberg gård, Husby 210, 705 97 Glanshammar 
 

Stickat och virkat av Sonia Strömberg 
Torgvantar, sittdynor, mössor och lite annat smått och 
gott! Tar även gärna emot beställningar! 
Västanberg gård, Husby 210, 705 97 Glanshammar 

Hembakt & hemvirkat 
Ireen Svensson säljer hembakta mjuka och hårda kakor 
enligt traditionella och nya recept, varvat med inlagd 
gurka och virkade grytlappar i egen design. 
Västanberg gård, Husby 210, 705 97 Glanshammar 
 

Säsongens skörd & varmröken visas 
Västanberg gård saluför produkter ur trädgårdens 
skafferi. Marmelader, saft m.m. Se hur en hembyggd 
varmrök kan se ut! 
Västanberg gård, Husby 210, 705 97 Glanshammar 
 

Eko-Elin 
Här finner du utsökt, egenproducerad olivolja och 
stickade vantar. www.ekoelin.se 
Västanberg gård, Husby 210, 705 97 Glanshammar 
 

Ad Hoc-orkestern ger två konserter 
Den Glanshammarsbekanta ystra orkestern spelar första 
set kl.11.00-11.20 då hemkokat Glanshammarsmaterial 
blandat med kanadensiska låtar serveras. Andra set 
kl.12.00-12.20 har amerikansk prägel. 
Västanberg gård, Husby 210, 705 97 Glanshammar 
 

Sopplunch & fyra utställare i Krogesta 
Frikyrkan i Krogesta är öppen med tre utställare. 
Sopplunch serveras. Matig soppa, bröd samt kaffe o kaka. 
Välkommen att titta in! 
Krogesta 619, 705 97 Glanshammar 
 

Snidade trätavlor & udda verktyg 
Jörgen Andersson, Kärsta, ställer ut sin samling av 
snidade trätavlor, samt visar gamla och udda verktyg. 
Observera ingen försäljning! 
Krogesta 619, 705 97 Glanshammar 
 

Betong och pyssel 
Sara Sandberg säljer stora och små betonggrejer till hem, 
balkong och trädgård. Finns på Instagram under namnet 
@betongochpyssel. 
Krogesta 619, 705 97 Glanshammar 
 

Måleri i akryl 
Berit Knochenhauer har under drygt tio år rört sig från 
olja och gouache till akryl och sedan några år är hon 
medlem i Ateljé Vintergatan i Örebro. Berit 
Knochenhauer målar färgrika och varierande motiv ur 
egen erfarenhet och fantasi.  
Krogesta 619, 705 97 Glanshammar 
 

Sockenmagasinet 
Glanshammars hembygdsförening, Sockenmagasinet, 
visar flygbilder från 1930-1960-tal med lokala motiv samt 
miniutställningen ”Då och nu”. 
Krogesta 619, 705 97 Glanshammar 
 

Hjorts trävaruaffär 
Trävaruaffären visar äldre och yngre list- och 
panelprofiler. ”Många av våra profiler är udda grejer i i 
dagens bygghandel”, menar Carl-Gunnar Hjorth. 
Brotorps såg, 705 97 Glanshammar 
 

Blyerts- och kolteckningar 
Roland Öijerholm ställer ut sina alster. 
Brotorps såg, 705 97 Glanshammar 
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 Ad Hoc-orkestern spelar kl.11.00 
samt kl.12.00 på besöksmål nr.33 

Kulturglädje 2016 arrangeras  
av Samverkarna i 

Glanshammarsbygden 
www.glanshammar.info 

Konst- och hantverkslotteri 

Inköp av produkter för minst 100 kr 
hos besöksmål ger 1 lott. Inköp för 
395 kr ger alltså 3 lotter. Info om vilka 
medverkande som deltar i lotteriet 
finns på varje besöksmål. 
 

Vinster 

1:a pris: presentkort på 3000 kr  
2:a pris: presentkort på 2000 kr 
3:e pris: presentkort på 1000 kr 
4-24 pris: se utställningen 
Total vinstsumma är 12 000 kr. 
 

Vinsterna finns utställda på 
biblioteket i Glanshammar. 
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