
HELA VECKAN v27
Familjedagar på Badhuset Energikällan
Nyfiken på en utmaning i vattnet? Vilket simmärke kan du 
ta? Gå vår kluriga skattjakt som leder till fin gåva till dig 
som hittar fram! Extra familjedagar i relaxavdelningen där 
hela familjen får följa med.
Mån 29/6–sön 5/7 kl  9.00–18.00
Badhuset Energikällan, Lindesberg
Pris: 80 kr för vuxen, 55 kr för barn
Separat entréavgift till relaxen betalas utöver ord. entré. 
Tfn. 0581-815 30  
www.energikallan.se

Familjedagar på Siggegården
Klappa djur, fiskdamm och tipsrunda.  
Ponnyridning kl. 13–15
Mån 29/6–sön 5/7 kl 13.00–17.00
Siggegården, Åshyttan, Nora
Pris 30 kr för fiskdamm, 40 kr för ponnyridning
Tfn. 0708-782 692
www.djurtema.se

Picknick-påse till utflykten
Till alla barnfamiljer som ska på utflykt eller till 
badstranden.Köp med en picknick-påse med festis, 
ostsmörgås, bulle och kaka.
Mån 29/6–lör 4/7
Frosths konditori, Lindesberg
Pris: 40 kr per person
Tfn. 0581-104 11

Prova på att rida islandshäst
Kom och prova på att tölta på islandshäst. 
Vi pysslar om hästen före och efter ridturen.
Mån 29/6–sön 5/7 kl 10.00
Västra Fallets turridning, Ingelshyttan
Pris: 250 kr för 1 timme
Föranmälan till tfn. 070-879 18 21
Max antal: 5 personer
www.vastrafallets-turridning.se

Barnteater på Alntorps Ö
Ove Hoffner spelar ”Clownen Hoffs cirkus”, 
för barn från 3 år.
Mån 29/6–sön 5/7 kl 13.00 & kl. 15.00
Alntorps Ö, Norasjön
Pris: 40 kr per person, gratis båtfärd med båten Plaskus
Tfn.070-621 28 98

familjevecka

Program 29 juni–5 juli 2020
Information med anledning av Covid-19.  

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning av covid-19. Stanna hemma om du har symtom, 
var noggrann med handhygienen och att hålla avstånd till varandra när ni besöker eller deltar i en aktivitet. 

Det är varje arrangörs uppgift att se till att gällande restriktioner följs, för tillfället max 50 personer.



Vaska guld på Äventyrsgolfen
Upplev hur det var förr i tiden när man vaskade guld för 
hand.En annorlunda och skojig aktivitet för hela familjen.
Alla dagar mån 29/6–sön 5/7
Äventyrsgolfen, Lindesberg
Pris: Vaska två, betala för en (ord. pris 60 kr per person)
Tfn. 073-202 36 92
www.4aventyr.se

Spela bangolf på Gusselby Annorlunda
Utmana familj och vänner i ett parti bangolf på de nya 
banorna på Gusselby Annorlunda.
Alla dagar mån 29/6–sön 5/7
Caravan club Gusselby Annorlunda, Lindesberg
Pris: Halva priset (ord. pris 50 kr för vuxen 15 kr för barn)
Tfn. 0581-502 40
www.caravanclub.se/camping/gusselby/

Pysselbord på Nora bibliotek
Kom och rita och skapa, pysselbord 
på biblioteket hela veckan.
Mån 29/6–tors 2/7 kl 12.00–17.00 
och 3/7 kl 10.00–15.00
Nora bibliotek
Ingen kostnad
Tfn. 0587-810 10

MÅNDAG 29 JUNI
Paddla på Svartälven
Paddla från Silvergruvan till Hällefors på den fina Svartäl-
ven.Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 200 per person för vuxen, 
50 kr per person för barn. Transport ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
Max antal: 8 personer per grupp, 
max 50 personer per dag
Tfn. 073-812 56 01
www.halleforsvandrarhem.com

Cykelutflykt på mountainbike
Cykla runt sjön Sången (13 km) eller sjön Torrvarpen 
(40 km) och njut av fin Bergslagsnatur. Badplatser finns 
efter vägen. Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl. 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 300 per person för vuxen, halva priset för barn.
Cykel, hjälm och karta ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
www.halleforsvandrarhem.com

Skapa med keramik på Alntorps Ö
Kom och skapa keramik med Helena Gibson i 
ladan på Alntorps Ö. Från 7 år.
kl 10.00–12.00
Ladan, Alntorps Ö, Norasjön
Pris: 200 kr per person, lunch ingår 
Gratis båtfärd med båten Plaskus
Föranmälan till johanna@gulavillancafe.se
Tfn. 073-403 32 02 
www.gulavillancafe.se

Danskurs & pyssel i Allaktivitetshuset
Kom och testa olika dansstilar och träffa nya vänner. 
Vi improviserar och lär oss steg från streetdance, jazzdans 
och modern dans. För barn 9-11 år. Inga förkunskaper 
krävs, enbart viljan att lära sig och ha roligt.
kl 11.00–14.00
Allaktivitetshuset, Nora
Pris: 3 dagar 900 kr, material för pyssel ingår i priset
Föranmälan till Helena.rosenknut@gmail.com
Max antal: 10 personer
Tfn. 073-957 28 33

Pannkaksfest på Åkerby Herrgård
Pannkaksfest för alla stora och små barn. 
Pannkakor med sylt, grädde, och annat gott.
kl 12.00
Pris: 75 kr/barn upp till 11 år i vuxens sällskap, 
90 kr/för vuxna (ungdom fr 12 år)
Plats; Restaurang Cupolen, Åkerby Herrgård, Nora
Föranmälan på tfn: 0587-912 10 eller 
e-post: info@akerbyherrgard.se
www.akerbyherrgard.se

Guldvaskarskola i Kopparberg
Guldvaskarskola i 3-3,5 timmar. Teori, demonstration och 
egen vaskning. Självklart behåller man guldet man hittar. 
Vi garanterar äkta naturguld i materialet. 
Överraskning till alla barn.
kl 13.00
Rydbergsdal, Kopparberg 



Samling vid Kopparbergs turistbyrå för gemensam 
promenad, ca 300m
Pris: 20 % rabatt på ord. pris 
(150 kr för vuxen, 120 kr för barn under 12 år)
I priset ingår lån av stövlar och vaskutrustning. 
Kom ihåg att klä er efter väder.
Föranmälan senast kl. 12 den dag man vill delta till
tfn. 0580-805 55 eller turism@kopparberg.se
Max antal: 20 deltagare
Tfn. 0580-805 55 
www.guldaventyr.se

TISDAG 30 JUNI
Käpphästtillverkning på Lindesbergs hästklubb
Gör din egen käpphäst från grunden. Tipspromenad om 
häst, käpphästhoppning, käpphästdressyr och kanske en 
liten tur på ponny för de minsta. Medtag lunch eller fika.
kl 9.30–13.30
Lindesbergs Hästklubb
Pris: 250 per person inkl. material. 
Övriga familjemedlemmar 50 kr.
Föranmälan till tfn 070-581 12 81
Max antal: 5 barn/familjer per dag
Tfn. 070-581 12 81

Paddla på Svartälven
Paddla från Silvergruvan till Hällefors på den fina Svartäl-
ven.Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 200 per person för vuxen, 
50 kr per person för barn. Transport ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
Max antal: 8 personer per grupp, 
max 50 personer per dag
www.halleforsvandrarhem.com

Cykelutflykt på mountainbike
Cykla runt sjön Sången (13 km) eller sjön Torrvarpen 
(40 km) och njut av fin Bergslagsnatur. Badplatser finns 
efter vägen. Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 300 per person för vuxen, halva priset för barn.
Cykel, hjälm och karta ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
www.halleforsvandrarhem.com

Skapa med keramik på Alntorps Ö
Kom och skapa keramik med Helena Gibson i ladan 
på Alntorps Ö. Från 7 år.
kl 10.00–12.00
Ladan, Alntorps Ö, Norasjön
Pris: 200 kr per person, lunch ingår 
Gratis båtfärd med båten Plaskus
Föranmälan till johanna@gulavillancafe.se
Tfn. 073-403 32 02 
www.gulavillancafe.se

Naturhjältar på blomstrande sommarlov
Var detektiv och djurhjälte tillsammans med Nora 
naturskola. 
Gyttorp skolträdgård, Nora
kl 10.00–12.00 HJälp till att ta hand om skolträdgården.
kl 13.00–16.00 Vi gör fågelholkar och tittar på fåglar i 
kikare. 
Ingen kostnad 
Arr: Naturskyddsföreningen i Nora, Nora kommun 
och Studiefrämjandet.

Familjevisning i Bergsmansbyn Pershyttan 
Rostarinnan Maja visar och berättar om livet i bergsmans-
byn förr i tiden. Lär er om hur järnframställningen gick till 
och se träkolshyttan, vattenhjulet, stånggången och 
slaggstenshögarna. 
kl. 11.00 
Bergsmansbyn Pershyttan, Nora. Start vid besökscentret. 
Pris: 60 kr per person, endast förbokning 
Biljetter via nortic.se eller över disk på Nora turistbyrå

Danskurs & pyssel i Allaktivitetshuset
Kom och testa olika dansstilar och träffa nya vänner. 
Vi improviserar och lär oss steg från streetdance, jazzdans 
och modern dans. För barn 9-11 år. Inga förkunskaper 
krävs, enbart viljan att lära sig och ha roligt.
kl 11.00–14.00
Allaktivitetshuset, Nora
Pris: 3 dagar 900 kr, material för pyssel ingår i priset
Föranmälan till Helena.rosenknut@gmail.com



Max antal: 10 personer
Tfn. 073-957 28 33

Gott och kul hos Bergslagspraliner
Sugen på choklad? Kom och gjut dina egna choklad-
kakor. Många goda toppingar att dekorera med.
kl 11.00–17.00
Pris: 45 kr per person
Bergslagspraliner, Stripa Gruvmiljö
Tfn. 073-836 98 54

ONSDAG 1 JULI
Gör happy dolls av garn
Vi väver garndockor, happy dolls, som du kan ha som bro-
sch, halssmycke eller bara som den är. Du bestämmer själv 
hur den ska se ut bara fantasin sätter gränser.Passar barn 
mellan 8-12 år, för yngre bör en vuxen vara med.
kl 9.30–11.00
Butiken Knut & Tova, Nora
Pris: 60 kr för barn
Föranmälan till knutochtova@gmail.com
Max antal: 6 personer
Tfn. 070-288 22 89

Paddla på Svartälven
Paddla från Silvergruvan till Hällefors på den fina Svartäl-
ven.Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 200 per person för vuxen, 
50 kr per person för barn. Transport ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
Max antal: 8 personer per grupp, 
max 50 personer per dag
www.halleforsvandrarhem.com

Cykelutflykt på mountainbike
Cykla runt sjön Sången (13 km) eller sjön Torrvarpen 
(40 km) och njut av fin Bergslagsnatur. Badplatser finns 
efter vägen. Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 300 per person för vuxen, halva priset för barn.
Cykel, hjälm och karta ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
www.halleforsvandrarhem.com

Gott och kul hos Bergslagspraliner
Sugen på choklad? Kom och gjut dina egna chokladka-
kor. 
Många goda toppingar att dekorera med.
kl 11.00–17.00
Pris: 45 kr per person
Bergslagspraliner, Stripa Gruvmiljö
Tfn. 073-836 98 54

Tovning vid Smedstorps gård
Utomhusaktivitet. Vi tvättar, kardar och tovar ull som 
kommer från gårdens får och tar hem våra skapelser. 
Fint för familjen att titta runt på gårdens djur. 
Ta med picknickkorgen.
kl 10.00–12.00
Smedstorps Gård, Grythyttan
Pris: 50 kr person plus material
Föranmälan till Chrizly@freenet.de eller tfn. 0587-640 20

Baka och dekorera cupcakes i Gula Villan
Vi bakar cupcakes och dekorerar dem fint. Från 7 år.
kl 10.00–12.00
Gula Villan Café, Alntorps Ö, Norasjön
Pris: 200 per person, lunch ingår 
Gratis båtfärd med båten Plaskus
Föranmälan till johanna@gulavillancafe.se
Tfn. 073-403 32 02
www.gulavillancafe.se



Danskurs & pyssel i Allaktivitetshuset
Kom och testa olika dansstilar och träffa nya vänner. Vi im-
proviserar och lär oss steg från streetdance, jazzdans och 
modern dans. För barn 9-11 år. Inga förkunskaper krävs, 
enbart viljan att lära sig och ha roligt.
kl 11.00–14.00
Allaktivitetshuset, Nora
Pris: 3 dagar 900 kr, material för pyssel ingår i priset
Föranmälan till Helena.rosenknut@gmail.com
Max antal: 10 personer
Tfn. 073-957 28 33

Skattjakt på Perssons magasin
Gå en fantasifull, ljudsatt aktivitetsbana i Jutahemmanets 
trädgård som slutar vid den välfyllda, välbevakade 
skattkistan. Med kraft och mod klarar du det!
kl 11.00–16.00
Perssons Magasin, Löa
Pris: 20 kr
Tfn. 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se

Pannkaksfest på Åkerby Herrgård
Pannkaksfest för alla stora och små barn. 
Pannkakor med sylt, grädde, och annat gott.
kl 12.00
Pris: 75 kr/barn upp till 11 år i vuxens sällskap, 
90 kr/för vuxna (ungdom fr 12 år)
Plats; Restaurang Cupolen, Åkerby Herrgård, Nora
Föranmälan på tfn: 0587-912 10 eller 
e-post: info@akerbyherrgard.se
www.akerbyherrgard.se

Naturhjältar på blomstrande sommarlov
Var detektiv och djurhjälte tillsammans med Nora 
naturskola. Var en hjälte för fjärilarna och humlorna.
kl 12.00–16.00
 Alntorps Ö, Norasjön
Ingen kostnad, gratis båtfärd med båten Plaskus
Arr: Naturskyddsföreningen i Nora, Nora kommun 
och Studiefrämjandet.

Guldvaskarskola i Kopparberg
Guldvaskarskola i 3-3,5 timmar. Teori, demonstration och 
egen vaskning. Självklart behåller man guldet man hittar. 
Vi garanterar äkta naturguld i materialet. 
Överraskning till alla barn.
kl 13.00
Rydbergsdal, Kopparberg. Samling vid Kopparbergs 
turistbyrå för gemensam promenad, ca 300m
Pris: 20% rabatt på ord. pris 
(150 kr för vuxen, 120 kr för barn under 12 år)

I priset ingår lån av stövlar och vaskutrustning. 
Kom ihåg att klä er efter väder.
Föranmälan senast kl. 12 den dag man vill delta till
tfn. 0580-805 55 eller turism@kopparberg.se
Max antal: 20 deltagare
Tfn. 0580-805 55 
www.guldaventyr.se

Skapa djur, kryp och blommor på Siggebohyttan
Baggar och blommor! Skapa djur, kryp och blommor 
tillsammans med museets pedagog Johanna Björck. 
Vi inspireras av Karl Axel Pehrsons fantasifulla konst. 
Vänder sig till barn tillsammans med vuxna. 
kl 14.00
Siggebohyttans Bergsmansgård
Fri entré, begränsat antal platser 
Anmälan till siggebohyttan@olm.se 
senast kl. 11 samma dag.

Papperspyssel på Hällefors bibliotek
Kom till biblioteket och skapa med papper och sax. 
Tillsammans är vi kreativa! Barn 7–10 år.
kl 14.00–16.00
Hällefors bibliotek
Ingen kostnad
Föranmälan till tfn. 0591-644 40 eller bibliotek@hellefors.se 
Eller hämta biljett på biblioteket.
Max antal: 10 deltagare
Tfn. 0591-644 40 
www.hellefors.se/kulturfritid/bibliotek

TORSDAG 2 JULI
Käpphästtillverkning på Lindesbergs hästklubb
Gör din egen käpphäst från grunden. Tipspromenad om 
häst, käpphästhoppning, käpphästdressyr och kanske en 
liten tur på ponny för de minsta. Medtag lunch eller fika.
kl 9.30–13.30
Lindesbergs Hästklubb



Pris: 250 per person inkl. material. 
Övriga familjemedlemmar 50 kr.
Föranmälan till tfn 070-581 12 81
Max antal: 5 barn/familjer per dag
Tfn. 070-581 12 81

Paddla på Svartälven
Paddla från Silvergruvan till Hällefors på den fina Svartäl-
ven.Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 200 per person för vuxen, 
50 kr per person för barn. Transport ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
Max antal: 8 personer per grupp, 
max 50 personer per dag
www.halleforsvandrarhem.com

Cykelutflykt på mountainbike
Cykla runt sjön Sången (13 km) eller sjön Torrvarpen 
(40 km) och njut av fin Bergslagsnatur. Badplatser finns 
efter vägen. Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 300 per person för vuxen, halva priset för barn.
Cykel, hjälm och karta ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
www.halleforsvandrarhem.com

Paddla i Klotsjön
Prova på! Hyr kanot och paddelbräda för 
halva priset hos Klotenlägret.
Klotenlägret, Klotsjön, Kopparberg
Boka på camping@kloten.se eller tfn. 073-081 10 32
www.kloten.se

Baka och dekorera cupcakes i Gula Villan
Vi bakar cupcakes och dekorerar dem fint. Från 7 år.
kl 10.00–12.00
Gula Villan Café, Alntorps Ö, Norasjön
Pris: 200 per person, lunch ingår 
Gratis båtfärd med båten Plaskus
Föranmälan till johanna@gulavillancafe.se
Tfn. 073-403 32 02
www.gulavillancafe.se

Skattjakt på Perssons magasin
Gå en fantasifull, ljudsatt aktivitetsbana i Jutahemmanets 
trädgård som slutar vid den välfyllda, välbevakade 
skattkistan. Med kraft och mod klarar du det!
kl 11.00–16.00

Perssons Magasin, Löa
Pris: 20 kr
Tfn. 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se

Gott och kul hos Bergslagspraliner
Sugen på choklad? Kom och gjut dina egna 
chokladkakor. Många goda toppingar att dekorera med.
kl 11.00–17.00
Pris: 45 kr per person
Bergslagspraliner, Stripa Gruvmiljö
Tfn. 073-836 98 54

Naturhjältar på blomstrande sommarlov
Var detektiv och djurhjälte tillsammans med Nora 
naturskola. Äventyr i skogen. Vi bygger vindskydd, 
lär oss göra upp eld och lagar mat på stormkök. 
kl 12.00–16.00 
Alntorps Ö, Norasjön
Ingen kostnad, gratis båtfärd med båten Plaskus
Arr: Naturskyddsföreningen i Nora, Nora kommun 
och Studiefrämjandet.

Målarworkshop med
konstnär Alexander Creutz
Konst-workshop för barn, ungdomar och vuxna. Du arbe-
tar i akryl vid staffli och Alexander berättar om Karl Axel 
Pehrsons bildvärld och måleri som är utgångspunkt för 
workshopen. Vänder sig till alla åldrar, från ca 7 år och 
uppåt. Aktiviteten sker utomhus, men flyttas inomhus vid 
dåligt väder. 
kl 14.00
Siggebohyttans Bergsmansgård
Fri entré, begränsat antal platser 
Anmälan till siggebohyttan@olm.se 
senast kl. 11 samma dag.



FREDAG 3 JULI
Gör en glass av garn
Tillverka en glasstrut av garn. Glassen håller hela sommaren 
och du kan hänga upp den på en girlang om du vill. Passar 
även små barn. Lämpligt mellan 4-8 år med vuxens sällskap.
kl 9.30–11.00
Butiken Knut & Tova, Nora
Pris: 40 kr för barn
Föranmälan till knutochtova@gmail.com
Max antal: 6 personer
Tfn. 070-288 22 89

Paddla på Svartälven
Paddla från Silvergruvan till Hällefors på den fina Svartäl-
ven.Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 200 per person för vuxen, 
50 kr per person för barn. Transport ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
Max antal: 8 personer per grupp, 
max 50 personer per dag
www.halleforsvandrarhem.com

Cykelutflykt på mountainbike
Cykla runt sjön Sången (13 km) eller sjön Torrvarpen 
(40 km) och njut av fin Bergslagsnatur. Badplatser finns 
efter vägen. Ta med fika, lunch och badkläder.
Från kl 10.00
Hällefors Kanotcenter
Pris: 300 per person för vuxen, halva priset för barn.
Cykel, hjälm och karta ingår.
Föranmälan till info@halleforskanot.com 
eller tfn. 073-812 56 01
www.halleforsvandrarhem.com

Paddla i Klotsjön
Prova på! Hyr kanot och paddelbräda för 
halva priset hos Klotenlägret.
Klotenlägret, Klotsjön, Kopparberg
Boka på camping@kloten.se eller tfn. 073-081 10 32
www.kloten.se

Gott och kul hos Bergslagspraliner
Sugen på choklad? Kom och gjut dina 
egna chokladkakor. 
Många goda toppingar att dekorera med.
kl 11.00–17.00
Pris: 45 kr per person
Bergslagspraliner, Stripa Gruvmiljö
Tfn. 073-836 98 54

Sagostund på Alntorps Ö
Sagostund utomhus vid Minibibblan på Alntorps Ö. 
Vid regn hålls sagostunden inomhus på Nora bibliotek.
kl 14.30
Alntorps Ö, Norasjön
Ingen kostnad, gratis båtfärd med båten Plaskus
Tfn. 0587-810 10

Skattjakt på Perssons magasin
Gå en fantasifull, ljudsatt aktivitetsbana i Jutahemmanets 
trädgård som slutar vid den välfyllda, välbevakade 
skattkistan. Med kraft och mod klarar du det!
kl 11.00–16.00
Perssons Magasin, Löa
Pris: 20 kr
Tfn. 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se

Guldvaskarskola i Kopparberg
Guldvaskarskola i 3-3,5 timmar. Teori, demonstration och 
egen vaskning. Självklart behåller man guldet man hittar. 
Vi garanterar äkta naturguld i materialet. 
Överraskning till alla barn.
kl 13.00
Rydbergsdal, Kopparberg. Samling vid Kopparbergs 
turistbyrå för gemensam promenad, ca 300m
Pris: 20% rabatt på ord. pris 
(150 kr för vuxen, 120 kr för barn under 12 år)
I priset ingår lån av stövlar och vaskutrustning. 
Kom ihåg att klä er efter väder.
Föranmälan senast kl. 12 den dag man vill delta till
tfn. 0580-805 55 eller turism@kopparberg.se
Max antal: 20 deltagare
Tfn. 0580-805 55 
www.guldaventyr.se



Arkeologi-skola vid Siggebohyttan
Spännande arkeologiskola med fyndgaranti! Tillsammans 
med museets arkeolog Martin Edlund får du lära dig 
använda arkeologens verktyg och leta efter fynd från olika 
tidsperioder vid gården. Passar för barn i alla åldrar. 
kl 14.00
Siggebohyttans Bergsmansgård
Fri entré, begränsat antal platser 
Anmälan till siggebohyttan@olm.se 
senast kl. 11 samma dag.

Allsång på Kafé Strandstugan 
Sommarens bästa visor. Mysig allsång med  
Anna-Lena Schöllin för stora och små barn. 
kl. 14.00 
Kafé Strandstugan, strandpromenaden, Nora 
Ingen kostnad 
www.noraglass.se

Vågspel – äventyrlig teatervandring
Vi går en äventyrlig vandring i skogen. Vi befinner oss i 
sagans värld och träffar på underliga figurer och mystiska 
väsen. Något är som det inte ska, en fara lurar. Rädda 
det som räddas kan! Familjeföreställning från 7 år och 
uppåt. Tid ca 60 min. 
kl 16.00 & kl 18.00
Utgår från parkeringen för Parkudden och Lindesjön runt.
Pris: 100 kr för vuxen, 60 kr för barn upp till 18 år
Föranmälan till tfn. 0581-811 40
Max antal: 20 personer

LÖRDAG 4 JULI
Paddla i Klotsjön
Prova på! Hyr kanot och paddelbräda för 
halva priset hos Klotenlägret.
Klotenlägret, Klotsjön, Kopparberg
Boka på camping@kloten.se eller tfn. 073-081 10 32
www.kloten.se

Familjedag i Kvarteret Bryggeriet 
En dag full av aktiviteter i Kvarteret Bryggeriet, Nora. 
kl 10.00–10.45 Familjeyoga med MyOwnYoga 
kl 11.00–14.00 Pyssla med Helen Gibson 
kl 14.00–16.00 Väst-Afrikansk dans och trummor  
för hela familjen med Julian Djenke 
kl 18.00 –19.00 Afromoderns dans utomhus i  
sommarkvällen med Ivve Martinez och live DJ 
Ingen kostnad 
www.kvarteretbryggeriet.se

Gott och kul hos Bergslagspraliner
Sugen på choklad? Kom och gjut dina egna choklad-
kakor. Många goda toppingar att dekorera med.
kl 11.00–17.00
Pris: 45 kr per person
Bergslagspraliner, Stripa Gruvmiljö
Tfn. 073-836 98 54

Skattjakt på Perssons magasin
Gå en fantasifull, ljudsatt aktivitetsbana i Jutahemmanets 
trädgård som slutar vid den välfyllda, välbevakade 
skattkistan. Med kraft och mod klarar du det!
kl 11.00–16.00
Perssons Magasin, Löa
Pris: 20 kr
Tfn. 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se

Pannkaksfest på Åkerby Herrgård
Pannkaksfest för alla stora och små barn. 
Pannkakor med sylt, grädde, och annat gott.
kl 12.00
Pris: 75 kr/barn upp till 11 år i vuxens sällskap, 
90 kr/för vuxna (ungdom fr 12 år)
Plats; Restaurang Cupolen, Åkerby Herrgård, Nora
Föranmälan på tfn: 0587-912 10 eller 
e-post: info@akerbyherrgard.se
www.akerbyherrgard.se

Vågspel – äventyrlig teatervandring
Vi går en äventyrlig vandring i skogen. Vi befinner oss i 
sagans värld och träffar på underliga figurer och mystiska 
väsen. Något är som det inte ska, en fara lurar. Rädda 
det som räddas kan! Familjeföreställning från 7 år och 
uppåt. Tid ca 60 min. 
kl 14.00



www.bergslagen.se
facebook.com/ibergslagen @ibergslagen

Utgår från parkeringen för Parkudden och Lindesjön runt.
Pris: 100 kr för vuxen, 60 kr för barn upp till 18 år
Föranmälan till tfn. 0581-811 40
Max antal: 20 personer

SÖNDAG 5 JULI
Paddla i Klotsjön
Prova på! Hyr kanot och paddelbräda för 
halva priset hos Klotenlägret.
Klotenlägret, Klotsjön, Kopparberg
Boka på camping@kloten.se eller tfn. 073-081 10 32
www.kloten.se

Gott och kul hos Bergslagspraliner
Sugen på choklad? Kom och gjut dina egna choklad-
kakor. Många goda toppingar att dekorera med.
kl 11.00–17.00
Pris: 45 kr per person
Bergslagspraliner, Stripa Gruvmiljö
Tfn. 073-836 98 54

Skattjakt på Perssons magasin
Gå en fantasifull, ljudsatt aktivitetsbana i Jutahemmanets 
trädgård som slutar vid den välfyllda, välbevakade 
skattkistan. Med kraft och mod klarar du det!
kl 11.00–16.00
Perssons Magasin, Löa
Pris: 20 kr
Tfn. 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se

Pannkaksfest på Åkerby Herrgård
Pannkaksfest för alla stora och små barn. 
Pannkakor med sylt, grädde, och annat gott.
kl 12.00
Pris: 75 kr/barn upp till 11 år i vuxens sällskap, 
90 kr/för vuxna (ungdom fr 12 år)
Plats; Restaurang Cupolen, Åkerby Herrgård, Nora
Föranmälan på tfn: 0587-912 10 eller 
e-post: info@akerbyherrgard.se
www.akerbyherrgard.se

BOENDE
Bo på Bergsgården Hotell & Konferens
Charmigt boende för hela familjen med många aktiviteter 
på nära håll. Spännande gruvhistoria, cykelleder, vand-
ringsleder, badplats, utelek i vår stora trädgård, biljard 
och pingis på hotellet.
Alla dagar mån 29/6–sön 5/7
Bergsgården Hotell- & konferens, Guldsmedshyttan
Pris: 10% rabatt för boende i familjerum hela veckan, 
nämn ”familjeveckan” vid bokning
Bokning på bergsgardenhotell@telia.com
 eller tfn. 070-33 00 928
Tfn: 0581-415 00  
www.bergsgardenhotell.se 

Boendepaket på Åkerby Herrgård
Boendepaket för familjer på Åkerby Herrgård vid Fåsjön, 
Nora. Mitt i Bergslagens magiska natur med badstrand, 
vandringsleder och barnvänligt.
Familjerum, 
2v + 2b med frukost och kvällsmåltid 1 800 kr/natt
Familjerum, 
2v + 3b med frukost och kvällsmåltid 2 050 kr/natt
Gäller barn under 12 år
Alla dagar mån 29/6–sön 5/7
Åkerby Herrgård, Nora
Bokning på tfn: 0587-912 10 
eller info@akerbyherrgard.se, ange ”familjeveckor” 
www.akerbyherrgard.se


