
 

 

NÄRA NATUREN, DJUREN, SYSSLORNA OCH MATHANTVERKET 

 
 

 
JUNI  
  

Måndag 12  SVEDBOVALLEN ÖPPNAR FÖR SÄSONGEN 
Kl. 12-17  Hälsinglands enda levande fäbod, djur, mathantverk, fäbodcafé.  

 

Måndag 19    EN DAG PÅ VALLEN för barn  

Kl. 10-14      Träffa djuren och hjälp till med dagens sysslor på vallen - bli fäbostinta/dräng 

för en dag! Från 6 år, begränsat antal platser. Pris 390:- inkl. lunch och fika.  

Boka din plats hos turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

  

Måndag 26   EN DAG PÅ VALLEN för barn  

Kl. 10-14      Träffa djuren och hjälp till med dagens sysslor på vallen - bli fäbostinta/dräng 

för en dag! Från 6 år, begränsat antal platser. Pris 390:- inkl lunch och fika.  

Boka din plats hos turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

                  

Tisdag 27      MJÖLKEN - FÄBODENS GULD 

Kl. 15-17      Att ta hand om djuren, mjölka, och göra goda produkter är själva kärnan i 

fäbodens verksamhet. Nu erbjuds du en unik möjlighet att få vara med på 

kvällsmjölkningen. Du får delta under själva mjölkningen med tillhörande 

sysslor. Vi avslutar med provsmakning av vår fjällkomjölk! Pris 250:-, barn 

under 12 år halva priset i vuxet sällskap, ett fåtal platser. Boka din plats hos 

turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

 

 

Torsdag 29 WORKSHOP - FÄBODENS MUSIK- ARBETETS BÄSTA VÄN 

Kl. 13-15 Fäbodmiljön har alltid varit en plats där sången har haft en stor betydelse som 

arbetsredskap och underhållning. I denna kurs kan ni få lära er flera sorters 

vallvisor från olika håll i Sverige samt varför dessa sånger användes och vad 

texterna egentligen hade för budskap. Ledare: Luise Rube  

Pris 295:- Fika finns att köpa. Platserna är begränsade. Inga förkunskaper krävs. 

Boka din plats hos turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 
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JULI   

Måndag 3    EN DAG PÅ VALLEN för barn  

Kl. 10-14      Träffa djuren och hjälp till med dagens sysslor på vallen - bli fäbostinta/dräng 

för en dag! Från 6 år, begränsat antal platser. Pris 390:- inkl. lunch och fika.  

Boka din plats hos turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

 

Tisdag 4      MJÖLKEN - FÄBODENS GULD 

Kl. 15-17      Att ta hand om djuren, mjölka, och göra goda produkter är själva kärnan i 

fäbodens verksamhet. Nu erbjuds du en unik möjlighet att få vara med på 

kvällsmjölkningen. Du får delta under själva mjölkningen med tillhörande 

sysslor. Vi avslutar med provsmakning av vår fjällkomjölk! Pris 250:-, barn 

under 12 år halva priset i vuxet sällskap, ett fåtal platser. Boka din plats hos 

turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

 

Måndag 10    EN DAG PÅ VALLEN för barn  

Kl. 10-14      Träffa djuren och hjälp till med dagens sysslor på vallen - bli fäbostinta/dräng 

för en dag! Från 6 år, begränsat antal platser. Pris 390:- inkl lunch och fika.  

Boka din plats hos turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

 

 

Tisdag 11     MJÖLKEN - FÄBODENS GULD 

Kl. 15-17      Att ta hand om djuren, mjölka, och göra goda produkter är själva kärnan i 

fäbodens verksamhet. Nu erbjuds du en unik möjlighet att få vara med på 

kvällsmjölkningen. Du får delta under själva mjölkningen med tillhörande 

sysslor. Vi avslutar med provsmakning av vår fjällkomjölk! Pris 250:-, barn 

under 12 år halva priset i vuxet sällskap, ett fåtal platser. Boka din plats hos 

turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

 

Lördag 15 KURS- FÄBODSLÖJD FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD 

Kl. 10-17 Vi bygger mobila staket för att stänga in eller ut höns eller andra smådjur, eller 

som vindskydd för odlingar och insynsskydd. 

Vi lär oss en gammal teknik som finns i Storbrittanien men som vi nu översatt 

till vår lokala hälsingegran. Vi visar även hur man kan bygga stöd för plantor, 

göra länkar till trägårdsdörrar, björkkvastar mm. Det du tillverkar tar du med dig 

hem. Inga förkunskaper krävs Ledare: Dietrich Staemmler. Kursavgift 750 :- 

fika ingår, lunch tar du med själv, enklare rätter finns att köpa på fäboden. Boka 

din plats hos turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

 

 

Måndag 17 SKOGENS DAG   

Gör en utflykt och ta vara på det unika tillfället att bekanta Dig med Byarna 

på skogen, Fluren, Hästberg, Harsavallen, Sidskogen, Harsa och Svedbovallen 

som alla har ett speciellt program den här dagen. Se mer om programmet i 

Hembygdsföreningens sommarprogram. www.jarvsohembygdsforening.se 
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Tisdag 18      MJÖLKEN - FÄBODENS GULD 

Kl. 15-17      Att ta hand om djuren, mjölka, och göra goda produkter är själva kärnan i 

fäbodens verksamhet. Nu erbjuds du en unik möjlighet att få vara med på 

kvällsmjölkningen. Du får delta under själva mjölkningen med tillhörande 

sysslor. Vi avslutar med provsmakning av vår fjällkomjölk! Pris 250:-, barn 

under 12 år halva priset i vuxet sällskap, ett fåtal platser. Boka din plats hos 

turistbyrån Järvsö 0651-403 06 info@jarvso.se 

   

                 

 

 

AUGUSTI 

 
 

Söndag 6 SVEDBOVALLEN HÅLLER ÖPPET SISTA DAGEN FÖR SÄSONGEN 

 Hälsinglands enda levande fäbod, djur, mathantverk, fäbodcafé. 
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