
En tradition sedan 1963

Gammelvala 
23-30 juli 2016



 

Lördag 23 juli • Hembygdens dag
På Gammelvala – Den gamla världen – visas under åtta 
dagar naturahushållningens utveckling mot ett mer 
maskinellt samhälle. Frödingspelet baseras på Frödings tid 
här i Brunskog på 1880-talet. Möt många av de gestalter 
som inspirerade honom att skiva bl a Räggler å paschaser.

11.00 Öppningsceremoni
14.00 Rikard Wolff
16.00 Frödingspelet
18.00  Miltändning och helgmålsbön. Milan tänds av Maria  
 ”Vildhjärta” Westerberg.
19.30 Musikstund i kyrkan. Pianoafton med Per Olsson

Söndag 24 juli • Spelmännens dag
Spelmän och deras musik framfördes varhelst det fanns en 
möjlighet till att dansa. Brunskogs kyrka byggdes upp sten 
för sten med hjälp av Spelmans-Ola och hans kyrkmarsch. 
Idag fylls området av både gamla och unga spelmän.

10.30 Kyrkbåten kommer
11.00 Gudstjänst i Brunskog kyrka
12.00  Arbetena börjar
14.00 Stinnerbom m fl
16.00 Spelmansstämma med allspel
19.30 Musikstund i kyrkan. Brunskogs spelmanslag.

Måndag 25 juli • Barnens dag
En dag fylld med lek, musik, djur och teater. Barnen får 
göra egna leksaker, t ex bilar. Vi har besök av Wermlands 
Rasfjäderfäförening och Värmlands kanin-hoppare. 
Musikteaterföreningen Volt spelar en pjäs som skrivits av 
gruppens ungdomar.

12.00 Kaninhoppningen börjar
14.00 ”Sagan om sagorna” med Volt
16.00 Trollkarlen Roberto
18.00 Fredrik Toremark, Singer/songwriter från Arvika
19.30 Musikstund i kyrkan. Ungdomar musicerar

Tisdag 26 juli • Husmödrarnas dag
Husmodern hade en viktig roll i bondesamhället då hon 
skulle se till att gårdens resurser räckte hela året. Hon såg 
också till att det fanns kläder. Dräktparaden har i år temat 
”Revolution”. På Tunet säljs antikviteter.

11.00  Antikmarknaden öppnar
13.00 Dräktparad ”Revolution”
17.00 Dräktparad (repris)
19.30 Musikstund i kyrkan. Amus Kerstin Andersson, fiol,  
 Erik Rentzhog, piano

Onsdag 27 juli • Veteranbilsdagen
Området fylls av bilar och motorcyklar från -70 och 
äldre. Sören Nilsson intervjuar bilägare under dagen. 
Vissa bilar plockas ut och du som besökare får välja din 
favorit. Vinnaren koras på scenen av Bosse Bildoktorn.

14.00 Frågestund med Bosse Bildoktorn och Hasse P
15.00 Presentation av utvalda bilar
17.30 West of Eden, svenskt folkmusikband med rötter i  
 engelsk och irländsk folkmusik
19.30 Musikstund i kyrkan. Maja Hagard, Marcus   
 Johansson, orgel, piano, sång

Torsdag 28 juli • MC-rally o tändkuledag
Tändkulemotorn utvecklades i början på 1900-talet och 
ersatte då ångkraften. Vi har besök av mathantverkare 
från föreningen Värmlandsmat. Ett rally med mc-
veteraner har start och mål på Gammelvala.

11.00 Värmlandsmat (till kl 17.00)
11.00 Start Brunskogsrallyt
15.00 Presentation av tändkulemotorer
17.00 Plöj-Ingaz
19.30 Musikstund i kyrkan. David Wahlén, accordeon,   
 Margaretha Carlander, sång

Fredag 29 juli • Auktionsdag
Lösöreauktioner var förr lika mycket försäljning av gods 
som ett tillfälle att träffas och roa sig. Vi hoppas att ni 
kommer att få samma upplevelse. Auktionist är Peter 
i Byn. Föreningen Byggnadsvård i Värmland finns på 
området och besvarar frågor om husrenovering.

11.00 Byggnadsvård i Värmland (till kl 17.00)
12.00 Lösöreauktionen börjar (visning från 11.00)
16.00  Frödingspelet 
19.30 Musikstund i kyrkan. Gitarr och Poesi, Roger Molin,  
 gitarr, Sonja Thenman, recitation

Lördag 30 juli • Fårens dag
Det kommer att visas vallning av får och fårklippning. 
Vidare visas hur ullen tas tillvara och vilka produkter du 
kan producera och förädla vidare. Mer information och 
detaljer läggs upp på hemsidan

11.30 Program med inslag om får
16.00 LILL, tjejband från Åmotfors som spelar rock
17.30 Arbetena avslutas
18.00 Avslutning
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Öppetider 
Lördag 23/7 kl. 11-19
Söndag 24/7  kl. 12-19
Mån-Fre  kl. 11-19
Lördag 30/7  kl. 11-18

Kontakt
Brunskogs Hembygdsgård 0570-52208
Skutbouddens Restaurang 0570-52135
Brunskogs Vandrarhem 0570-52141
 

Inträde 
Vuxen 100 kr
Ungdomar 13-15 år 50 kr 
Barn under 12 år gratis
Pensionärer 90 kr
Bussgrupper 80 kr

Övriga evenemang
Hantverksmässa 1-3 juli
Höstmarknad 10-11 september
Julmarknad 19-20 november

Under sommaren finns kaffeservering, 
handelsbod och keramikverkstad öppen

Arrangörer Brunskogs Hembygdsförening/Husmodersförening
www.gammelvala.se

Utställningar och andra upplevelser på Gammelvala
Tändkulemuseum
Här visas bl a ett 30-tal av de motorer som
Sixten Nilsson, Högvalta skänkte till 
föreningen.

Utställningar
Konsthallens utställning heter ”Från hus-
modersgymnastik till boxfit” 
Utställningshallen visar redskap och husgeråd 
Museets utställning heter ”Järnbruk i 
Brunskog”

Barnens skaparglädje får flöda fritt under 
veckan. Bara fantasin sätter gränser. Här kan de 
snickra bilar, måla, fläta mm. 
Öppet halva dagar utom måndag 25/7 öppet 
hela dagen (Ingen barnverksamhet ons 27 juli)

Underhållning - utöver det tryckta programmet 
spelar och sjunger trubadurer från Lilla scenen.

Nävgröt (motti) kom hit med finnarna på 
1600-talet. Nävgröten är gjord av skrädmjöl. 
Det är rostad (skrädd) havre som sedan malts till 
mjöl. Serveras med fläsk och lingonsylt. Gröten 
är klumpig och åts förr med händerna, nävarna, 
därav namnet.

Klengås – matkaka som breddes, klenades, 
med tummen. Smörlagret blev då tjockt och 
på smöret ströddes torkad, riven mesost som 
trycktes fast i smöret. 

I Brunskogs kyrka erbjuds drop-in dop och 
drop-in vigsel under veckan. För mer info 
gammelvala.se/gammelvala och sedan fliken 
Brunskogs kyrka

Med reservation för ändringar
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