
 

Årsprogram 2022 Dössberget  

Bjursås Hembygdsförening 

 

 

Mars 13 Stora Nordiska Kriget 18 – 20  
Bildillustrerad föreläsning av Bo Sunnefeldt, före detta officier från Karlsborg och 

militärhistorisk skribent 

April 30 Valborgsmässoafton  
Brasa, vårtal, sång (inga fyrverkerier). Fortsätter sedan på Värdshuset med Pub och 

musikunderhållning. Brasan tänds klockan 21. 

 

Maj  7 Stora städdagen 9 - 13  
Då städar vi upp både ute och inne. När vi är klara bjuder Värdshuset på smörgåstårta 

 

Maj 12 Invasiva växter i vårt närområde 18 – ca 19.30 
Många arter av invasiva växter håller på att ta över i vårt landskap. Åsa Rydell berättar 

om hur vi kan bekämpa dem. I Församlingshemmet, anordnat av Birger Roos och Jan 

Adolfsson 

 

Maj 26 - 27 Vårmarknad – Outdoor - Grönytemaskiner 10 - 16 
Försäljning av smide, smycken, vävda mattor, träleksaker, virkat, stickat, honung, sylt, 

saft, korv, rökt fisk, ost, bröd, godis, kokosbollar, munkar, outdoorprodukter, 

inredningsprodukter, tvål, betongalster, lammskinn, läder, korgar, grönyteprodukter för 

trädgården och mycket mera. Många aktiviteter för barn, sagostig, pyssel, 

ansiktsmålning, sagostund, ponnyridning, åka häst och vagn. Tombola, choklad- och 

godishjul. Alla djuren är på plats, Sagostigen öppnar, Handelsboden, Museet, 

Gammelgården och Stadigstugan är öppna. Värdshuset har öppet och erbjuder lunch, 

fika och glass. 

  



 

 

 

Maj 28 Fetvedens Vänner – Kolmilan tänds 
”Fetveds-Micke”, ordförande i Fetvedens Vänner, berättar vad fetved är och visar hur 

man hanterar och använder fetved. Kolmilan tänds tidigt på morgonen och kommer vara 

igång under dagen. 

 

Maj 29 Mors dag    
Firas med en god Morsdagsmeny på Värdshuset. Gör ett besök hos djuren, Sagostigen, 

Petter och hans fyra getter, Handelsboden, Museet, Gammelgården och Stadigstugan och 

framför allt njut av den fina utsikten. 

 

Juni  1 Tidsresan  
En dag där barn får uppleva hur livet kunde te sig förr i tiden. Man klär sig i tidstypiska 

kläder och får prova på olika sysslor. Samarbete mellan Bjursåsskolan, Kulturskolan och 

Bjursås Hembygdsförening. 

 

Juni  6 Sveriges Nationaldag – Motorhistoriska Dagen 
Det blir ett veteranbilsrally där även A-traktorer kommer att delta. Start och mål på 

Dössberget. Anordnat av Dalarnas Automobilklubb. Dagen firas med nationaldagsmeny 

och tårta på Värdshuset.  

 

Juni 24 Midsommarafton med traditionellt firande på Berget 
Majstångsresning, musik, dans kring midsommarstången, hela hembygdsgården är 

öppen.  

Därefter midsommarkonsert i Bjursås kyrka. 

 

Juni 25 Midsommardagen med traditionell musikfest  
Pumpbolaget, Billy Opel, Merrymates 

    

Juni 26 Gudstjänst på tunet vid Gammelgården  
  Ta med egen stol eller filt att sitta på.   
 

Juli 1 - 2 Bjurs Rocken – Musikfestival    
Stor musikfest i dagarna två! För detaljerat program följ bjursrocken.se  

 

Augusti 20 Dalasinfoniettan i det gröna - Gästartist Malena Ernman 
Gratiskonsert av Dalasinfoniettan, dirigent Joachim Gustafsson och gästartist Malena 

Ernman. Medtag egen filt och picknickkorg eller köp mat och fika på plats i Värdshuset. 

 

Augusti 27 Familjedag med Alfons Åberg  
Alfons Åbergensemblen från Alfons Åbergmuseet i Göteborg uppträder vid två tillfällen 

under dagen. Många aktiviteter för barn, sagostig, pyssel, ansiktsmålning, sagostund, 

ponnyridning, åka häst och vagn. Tombola, choklad- och godishjul. Alla djuren är på 

plats, Sagostigen, Handelsboden, Museet, Gammelgården och Stadigstugan är öppna. 

Värdshuset har öppet och erbjuder lunch, fika och glass. 

 



 

 

 

September 3 - 4 Höstmarknad 10 - 16 
Försäljning av smide, smycken, vävda mattor, träleksaker, virkat, stickat, honung, sylt, 

saft, korv, rökt fisk, ost, bröd, godis, kokosbollar, munkar, inredningsprodukter, tvål, 

betongalster, lammskinn, läder, korgar och mycket mera. Många aktiviteter för barn, 

sagostig, pyssel, ansiktsmålning, sagostund, ponnyridning, åka häst och vagn. Tombola, 

choklad- och godishjul. Alla djuren är på plats, Sagostigen, Handelsboden, Museet, 

Gammelgården och Stadigstugan är öppna. Värdshuset har öppet och erbjuder lunch, 

fika och glass. 

 

September 30 Säsongsstängning 
Djuren flyttar, Sagostigen, Handelsboden, Museet, Gammelgården och Stadigstugan 

stänger för säsongen. 

 

Oktober 16 Bjursås - Kålrotens mecka  
Agneta Magnusson, fröodlande kultur- och naturvetare från Leksand, berättar för oss om 

kålroten. Värdshuset lagar små rätter av kålrot, som vi får avsmaka. 

 

November 2 - 3 Fotoutställning i Gamla Bönhuset, Bjursås 
  Bilder från Facebookgruppen Bjursås Förr  

 

November 26 - 27 Julmarknad 10 - 16 
Försäljning av smide, smycken, vävda mattor, träleksaker, virkat, stickat, honung, sylt, 

saft, glögg, korv, rökt fisk, ost, bröd, godis, kokosbollar, munkar, inredningsprodukter, 

tvål, betong, gungstolar, lammskinn, läder, korgar, julgranar, kransar och mycket mera. 
Servering av risgrynsgröt med skinksmörgås, varm choklad med vispgrädde, varm korv, 

saffransmunkar, glögg, kaffe. Värdshuset serverar klassiskt julbord (boka gärna innan, 

drop-in i mån av plats). Aktiviteter tombola, choklad- och godishjul, ponnyridning, häst 

och släde (om snö), julpyssel för barn i Farfarsstugan, julstök i Gammelgården. Barnen 

träffar tomten i Stadigstugan och får en julklapp (paketbiljett krävs) och kan skriva och 

lämna en önskelista till tomten. 
 

 

Varmt välkomna! 

 
 

 

För mer information    Besöksadress 
Följ oss på Facebook och Instagram   Dössberget, Proselinsväg 8, Bjursås 

Hemsida för Dössberget, dossberget.se 

Hemsida för Bjursås Hembygdsförening, bjursåshembygdsförening.se 

    

Årsprogrammet kommer att vara ett ”levande” dokument, där ändringar och tillägg kan ske. 

Alla tider är inte klara ännu och fler arrangemang kan tillkomma! 

Vi annonserar, lägger ut information på vår hemsida, Instagram och Facebook 
 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

Bjursås Hembygdsförening 

 välkomnar nya medlemmar!  

 
Vi är en ideell förening.  

Vårt uppdrag är att värna och vårda vår hemmiljö,  

vårt kulturarv och våra traditioner och öka kunskapen om och  

förankra känslan för vår hembygd både ur ett historisk  

och kulturellt perspektiv 

 

Vår hembygdsgård är belägen på Dössberget med milsvid utsikt.  

Här finns stora ytor att vara på med Sagostig, Museum, Handelsbod,  

Stadigstugan, Gammelgården och många fler gamla byggnader  

med bevarade inventarier.  

 

Varje sommar har vi tamdjur  

av olika slag i hagar och hägn. Vi är arrangörer av olika evenemang  

som midsommarfirande, familjedag, konserter, viskvällar,  

marknader och mycket annat.  

 

På området finns Värdshusets restaurang och kafé.  

En stor del av råvarorna är producerade i Bjursås 

 

 

Medlemsavgift: 175 kr per person och år 

Viktigt att namn, adress, telefonnummer och mejladress anges 

(om det inte får plats på betalningen kan du mejla dina uppgifter) 

Bankgiro: 188–1218, Swish: 123 172 14 97 

E-post: exp@bjursashembygdsforening.com 

 

Hemsidor: dössberget.se   bjursåshembygdsförening.se 

Följ oss på Facebook och Instagram 

 

mailto:exp@bjursashembygdsforening.com

