
Barn- & familjedag 
i Krokbornsparken
Barn- och familjedag i Krokbornsparken, Hällefors.
Minijogg, föreställning med Pettson och Findus, 
hoppborg, ponnyridning och fiskdamm.
Sön 30/6 kl 13–17
Ingen kostnad
Tfn: 070-302 34 78
www.krokborn.se

Barnteater på Alntorps Ö
Ove Hoffner spelar ”Clownen Pax och 
musikinstrumenten”, för barn från 3 år.
Mån 24/6, ons 26/6, tors 27/6, fre 28/6,
sön 30/6, tis 2/7, ons 3/7 och lör 6/7 kl 14
Alntorps Ö, Nora
Pris: 30 kr/person, gratis båtfärd med M/S Plaskus
Tfn: 070-621 28 98

Naturaktiviteter på Alntorps Ö
Barnaktiviteter med Nora Naturskola och Natur-
skyddsföreningen på Alntorps Ö i Norasjön.
Tis 2/7 kl 11–16. Naturen genom lupp. Leta växter, 
svampar och småkryp och undersök genom lupp. 
Ons 3/7 kl 11–16. Björkar och hantverk. Växtfärga, 
gör grytunderlägg, se näverarbeten och smaka på 
björkte.
Tor 4/7 kl 11–16. Hantverk på Alntorps Ö,
karda ull, tova och göra egna band.
Fre 5/7 kl11–16. Spela spel som har koppling till 
natur och miljö. Laga mat på stormkök, lär dig om 
eld och om allemansrätten.
Alntorps Ö, Nora
Ingen kostnad, gratis båtfärd med M/S Plaskus
Tfn: 070-340 30 13

Skattjakt på Perssons magasin
Spännande och aktiverande skattjakt i 
trädgården. Biljetter till teatervandringen 
Hyttans Hemligheter lottas ut.
Ons 26/6–sön 30/6, ons 3/7–sön 7/7 kl 12–17
Pris: 20 kr/barn
Perssons Magasin, Västra Löa
Tfn: 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se

Hyttans Hemligheter i Löa
Vattenpussar–en rinnande rolig saga genom 
Löa Hytta. En lekfull teatervandring för barnfamiljer 
i en levande, historisk och lite kuslig miljö.
Fre 5/7–sön 7/7 kl 11–15.30
Pris: 50 % rabatt på ord. pris (120 kr), 
fri entré för barn under 4 år
Biljetter via hyttanshemligheter.se, 
ange rabattkod ”familj”
Tfn: 070-627 14 94
www.hyttanshemligheter.se

Öppet hus på Munkhyttans skola
Öppet hus med aktiviteter på skolmuseet i 
Munkhyttan. Servering av kaffe/saft och våfflor.
Sön 30/6 kl 13–16. Antikrunda–gissa gamla 
föremål i lärarinnebostaden, visning av skolan 
och tipspromenad. 
Sön 7/7 kl 13–16. Skattjakt för barn på 
skolgården, visning av skolan och tipspromenad. 
Pris: kaffe/saft och våffla 40 kr
Munkhyttan, Lindesberg
Tfn: 0703- 747 599

Guldvaskartävling 
på Äventyrsgolfen
Tävling i guldvaskning där deltagarna vaskar 
fram 3 korn på snabbast tid på Äventyrsgolfen 
i Lindesberg. Pris till de 3 snabbaste.
Tors 27/6 och tors 4/7 kl 18
Pris: 50 kr/deltagare
Föranmälan på plats samma dag fram till kl. 17
Tfn: 073-202 36 92 
www.4aventyr.se

PROGRAM
24/6–7/7

2019

Naturaktiviteter vid 
skolträdgården i Gyttorp
Barnaktiviteter med Nora Naturskola och Natur-
skyddsföreningen vid skolträdgården i Gyttorp.
Mån 24/6, mån 1/7 kl 9.30–12. Vattna, rensa 
ogräs och smaka på det som är moget i skolträdgår-
den, lek i labyrinten. 
Mån 24/6 kl 13–16. Småkrypssafari, lär dig om 
insekter, spindlar med mera. Tillverka bihotell eller 
humlehus.
Mån 1/7 kl 13–16. Färgglada blommor. Lär dig 
om blommorna som finns runt skolträdgården och
i Gyttorps närnatur.
Samling vid Gyttorps skolträdgård, Nora
Ingen kostnad
Tfn: 070-340 30 13

Fiskedag vid Dammsjön
Fritt fiske för barn och ungdomar i ädelfisksjön 
Dammsjön i Nyhyttan, Nora. Nyhyttans Fvof 
ger fisketips och bjuder på korv och dryck. 
Fiskeutrustning finns att låna, men ta gärna med egen.
Fre 28/6 kl 9–14
Ingen kostnad för barn och ungdomar, halva priset 
(60 kr) på fiskekort för vuxna i sällskap med barn.
Gratis buss avgår från Nora (Karlsäng) kl 9, åter 
från Nyhyttan kl 14. Plats på bussen bokas på 
tfn: 076-106 31 56 senast 25 juni.

Dagläger på mountainbike
Dagläger på mountainbike för barn och familjer 
i Digerberget, Nora. Ha skoj på teknikbanor, 
pumptracks och leder med hjälp av sommar-
jobbande instruktörer.
Mån 1/7 och tis 2/7. Dagläger för familjer (rek. 
ålder fr 7 år), en vuxen/familj följer med på cykel.
Tors 4/7 och fre 5/7. Dagläger för barn fr. 10 år 
samt guidad tur av Pershyttans bästa stigar för vuxna.
Pris: 100 kr–1 650 kr beroende på aktivitet
Anmälan till tfn: 0730-799 979 eller via 
anmälningsformulär på bikeinbergslagen.se

Pannkaksfest på Åkerby Herrgård
Pannkaksfest för alla stora och små barn. Pannkaks-
buffé inkl. sylt, grädde, chokladsås, frukt och strössel.
Mån 24/6, ons 26/6, fre 28/6 & lör 29/6, 
Mån 1/7, ons 3/7, fre 5/7 & lör 6/7 kl 12.30
Pris: 75 kr/barn upp till 11 år i vuxens sällskap
Pris: 90 kr/ungdom fr 12 år och vuxna
Restaurang Cupolen, Åkerby Herrgård, Nora
Föranmälan på tfn: 0587-91210 eller 
e-post: info@akerbyherrgard.se
www.akerbyherrgard.se

Boende på Åkerby Herrgård
Boendepaket för familjer på Åkerby Herrgård.
Familjerum, 2v + 2b med kvällsmåltid 1 800 kr/natt
Familjerum, 2v + 3b med kvällsmåltid 2 050 kr/natt
Gäller barn under 12 år
Alla dagar mån 24/6–sön 7/7
Åkerby Herrgård, Nora 
Bokning på tfn: 0587-91210, ange ”familjeveckor”
www.akerbyherrgard.se
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Läs hela programmet dag för dag på
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Med reservation för eventuella ändringar

familjeveckor

Minigolftävling
på Äventyrgolfen
Ons 26/6 och ons 3/7 kl 18
Utmana familj och vänner i minigolftävling 
på Äventyrsgolfen i Lindesberg. 
Fina priser utlovas.
Avgift: 50 kr/deltagare
Deltagare delas in i lag om 5 personer, 
max antal 20 personer
Föranmälan på plats samma dag 
fram till kl. 17
Tfn: 073-202 36 92 
www.4aventyr.se

Guldvaskarskola 
med världsmästare
Mån 24/6, ons 26/6, mån 1/7, 
ons 3/7 och fre 5/7 start kl 13
Lär dig grunderna i att vaska guld 
av världens bästa guldvaskare i 
Rydbergsdal, Kopparberg.
Pris: 20% rabatt på ord. pris,
160 kr för vuxna och 120 kr för 
barn under 12 år. I priser ingår lån 
av utrustning och stövlar. 
Överraskningspresent till alla barn. 
Föranmälan senast kl. 12 samma 
dag till Kopparbergs turistbyrå 
tfn: 0580-805 55
www.guldaventyr.se

Barnens dag
på Loka Brunn
Tors 27/6 och tors 4/7 kl 10–14
Besök Barnens dag på Loka Brunn 
med ponnyridning, hoppborg, klät-
tervägg och Lokaglass till barnen.
Under dagen serveras barnmeny i 
restaurangen. Förboka bord innan
ankomst på tfn: 0591-631 00
www.lokabrunn.se



Summer fun i Lindesberg Arena
Roliga och spännande aktiviteter i och utanför 
Lindesberg Arena t. ex hinderbanor, rodeotjur, 
hoppborgar, kuddkrig, klättring, pingis och bowling. 
För barn och ungdomar 6–15 år.
Mån 1/7–sön 7/7 kl. 10–16
Ingen kostnad
Tfn: 0581-817 70

Barnaktiviteter på Nora bibliotek
Aktiviteter för barn och ungdomar på  
Nora bibliotek, Storgatan 15
Mån 24/6–lör 6/7. Pysselbord, skapa egna 
toarulle-figurer och rita teckningar. 
Ons 26/6 kl 10. Sagostund för barn ca 3–6 år. 
Tor 4/7 kl 13–16. Besök av Komtek, 
för barn ca 6–12 år. 
Grupper föranmäler sig på tfn: 0587-812 90 
eller e-post: biblioteket@nora.se
www.bergslagsbibblan.se

Familjevisning på Siggebohyttan
Familjevisning på Siggebohyttans Bergsmansgård. 
Vandra runt i rummen och upplev hur ett förmöget 
bergsmanshem såg ut runt år 1860.
Tors 27/6, fre 28/6, lör 29/6, tors 4/7, 
fre 5/7 och lör 6/7 kl 11.30 
Pris: entré 50 kr, barn under 16 år gratis
Siggebohyttans Bergsmansgård, Lindesberg
Tfn: 019-602 87 10
www.olm.se

Pyssel och slöjd på Siggebohyttan
Pyssel och sommarslöjd på Siggebohyttans 
Bergsmansgård, Lindesberg.
Tors 27/6, fre 28/6, tors 4/7 och fre 5/7 
kl 12–16. Sommarslöjd, gör egna leksaker i trä, 
tyg och ull. Drop-in, ingen kostnad.
Lör 29/6 och 6/7 kl 11–13. Barnlördag, skapa och 
pyssla med olika material. Drop-in, ingen kostnad.
Tfn: 019-602 87 10
www.olm.se

Turridning och stallmys 
på Västra Fallets Turridning
Alt 1: Prova på att rida islandshäst i ca 1 h i skog 
och mark. Max antal 5 st per tur. 
Alt 2: Umgås och pyssla med hästarna i stallet. 
Kolla in fler djur på gården. Medhav gärna egen 
fikakorg.
Alla dagar mån 24/6–sön 7/7
Pris: 250 kr/person
Västra Fallets turridning, Ingelshyttan, Storå
Föranmälan på tfn: 070- 879 18 21 eller 
e-post: lena.ja@telia.com
www.vastrafallets-turridning.se

Barnvisningar i Stripa Gruvmiljö
Vågar du provsitta spelstyrarens stol? Finns det 
något i gruvhålet? Har arbetarna tagit med sig allt 
hem? Visning för barn i byggnader där gruvarbetar-
na en gång i tiden har jobbat i Stripa gruvmiljö.
Tis 25/6–sön 30/6 och tis 2/7–sön 7/7 kl 11
Pris: 20 kr för vuxen, 50 kr för barn (4–18 år)
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Tfn: 0581-811 61
www.stripa.se

Skattjakt i Stripa gruvmiljö
Skattjakt och tipspromenad i Strips gruvmiljö.
Tis 25/6–sön 30/6, tis 2/7–sön 7/7 kl 10–17
Pris: 20 kr för skattjakt, 20 kr för tipsromenad 
eller 30 kr för båda. 
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Tfn: 0581-811 61
www.stripa.se

Pralintillverkning 
hos Bergslagspraliner
Färga pralinformar i härliga färger och gjut 
chokladpraliner vid tempereringsmaskinen hos 
Bergslagspraliner i Stripa gruvmiljö.
Tis 25/6, ons 26/6 lör 29/6, tis 2/7, 
tors 4/7 & fre 5/7 kl 10 & kl 14
Pris: 275 kr/person inkl. ask med praliner
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Föranmälan på tfn: 073-83 69 854 
www.bergslagspraliner.se

Besök sagotältet 
hos Bergslagspraliner
Besök sagotältet fyllt med mysiga kuddar och 
massor av fantastiska böcker hos Bergslagspraliner 
i Stripa gruvmiljö. Kom gärna utklädd till din favorit-
sagofigur. Premiär fre 28/6 med högläsning 
och spännande överraskningar.
Fre 28/6–sön 7/7 kl 11–17
Ingen kostnad
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Tfn: 073-83 69 854
www.bergslagspraliner.se

Gulla med kycklingar på Ko-Lugn
Gulla med nykläckta och fjuniga kycklingar 
på Ko-lugn i Hällefors. Servering av fika och 
pannkakor. 
Ons 26/6, tors 27/6, ons 3/7 
och tors 4/7 kl 11–16
Ko-lugn, Björksjön, Hällefors
Tfn: 076-792 50 12
www.ko-lugn.se

Tillverka eget papper på Frövifors
Prova på att göra eget papper i handpappersverk-
staden på Frövifors Pappersbruksmuseum, Frövi.
Ons 3/7 kl 10–12 och kl 13–14.30
Entré till museet: vuxen 70 kr, ungd (11–18 
år) 30 kr, fri entré för barn under 11 år 
(barn under 6 år i sällskap av vuxen).                                                                         
Anmälan i butiken, max 10 barn/aktivitet
Tfn: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com

Modellteater på Frövifors
Prova på att spela modellteater tillsammans 
med museets pedagog och tillverka en egen 
modellteater i skaparverkstaden på Frövifors 
Pappersbruksmuseum, Frövi.
Fre 28/6 och fre 5/7 kl 13.30–15
Entré till museet: vuxen 70 kr, ungd (11–18 
år) 30 kr, fri entré för barn under 11 år 
(barn under 6 år i sällskap av vuxen).                                                                         
Anmälan i butiken, max 10 barn/aktivitet
Tfn: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com

Skattjakt i Kvarteret Bryggeriet
Klurig skattjakt i Kvarteret Bryggeriet. 
Skattkarta finns att hämta på plats.
Lör 29/6 och lör 6/7 kl 11–16
Ingen kostnad
Kvarteret Bryggeriet, Nora 
Tfn: 076-219 86 89

Familjedagar på Djurtema
Familjedagar på Djurtema i Åshyttan, Nora. 
Fiskedamm (30 kr), gräv fram och bygg ihop modell 
av dinosaurieskelett (100 kr), naturstig med frågor,
hälsa på gårdens djur, lägg dinosauriepussel. 
Försäljning av enklare fika.
Alla dagar mån 24/6–sön 7/7 kl 11–16
Ponnyridning lör–sön kl 11–13 (40 kr)
Åshyttan, Siggegården, Nora
Tfn: 0708-78 26 92
www.djurtema.se

Fika på Frosths konditori
Familjefika på Frosths konditori i Lindesberg,
25 % rabatt för barnfamiljer.
Mån 24/6–lör 29/6 och mån1/7–lör 6/7
mån–fre kl 7–17,  lör kl 8–14 
Tfn: 0581-104 11

Naturaktiviteter i Pershyttan
Barnaktiviteter med Nora Naturskola och Natur-
skyddsföreningen i bergsmansbyn Pershyttan.
Tis 25/6 kl 11–16. Från mila till teckning.
Tillverka minikolmila och rita med kolkritor. Lupptäkts-
färd (titta i lupp), rita och måla det du upptäcker. I 
kolhuset vid regn eller stark sol.
Ons 26/6 kl 11–16. Björkar och kulturhistoria.
Växtfärga, gör grytunderlägg, se näverarbeten och 
smaka på björkte.
Tors 27/6 kl 11–16. Hantverk i Pershyttan. Karda 
ull, tova sittunderlag och halsband, väv band av 
garn. I kolhuset vid regn eller stark sol.
Fre 28/6 kl 11–16. Naturen i kulturreservatet.
Upptäck småkryp som gömmer sig i kulturreservatet 
och lär dig om insekter, spindlar, växter och annat 
med hjälp av håvar, vattenkikare och lupp. Tillverka 
bihotell eller humlehus.
Samling vid hyttans stora portar, Pershyttan, Nora.
Ingen kostnad 
Tfn: 070-340 30 13

Familjefredag på Noradagarna
Familjefredag under Noradagarna med barnens 
eget loppis, ponnyridning och klappdjur, allsång, 
barndbilar, häst  vagn, tivoli och marknadsknallar.
Fre 5/7 ca kl. 10–16
”Siv snackar”, barnteater kl. 13.30
Centrala Nora 
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20 
www.noradagarna.se

Lek tåg på Nora Järnvägsmuseum
Tag plats! Tid för avgång! Lek tåg på Nora Järvägs-
museum och lär dig hur det gick till förr i tiden.
Fre 5/7 kl 11–15
Ingen kostnad
Godsmagasinet, stationsområdet, Nora
Tfn: 0587-138 06
www.njov.se

Barnmetartävling vid Norasjön
Metartävlig för barn vid strandpromenaden i Nora.
Nora-Gyttorps Fiskeklubb håller med metspön 
och bete. Priser till alla som deltar.
Lör 6/7 kl 11–12.30 
Ingen kostnad
Strandpromenaden, paviljongen, Nora
 

Sagovandring i utställningen ”A Paper Art Fantasy”
Tors 27/6, lör 29/6, tors 4/7 och lör 6/7 kl. 10.30–12 & kl. 13.30–15
Fre 28/6 och fre 5/7 kl. 10.30–12
Gå på sagovandring i ”A Paper Art Fantasy”,  en utställning på Frövifors 
Pappersbruksmuseum med åtta sagovärldar gjorda av papper. 
Efter vandringen finns möjlighet att själv skapa i papper med museets pedagog.
Entré till museet: vuxen 70 kr, ungd (11–18 år) 30 kr, fri entré 
för barn under 11 år (barn under 6 år i sällskap av vuxen).
Anmälan i butiken, max 10 barn/aktivitet
Tfn: 0581-372 09 www.froviforsmuseet.com

Tidsresa på
Göthlinska Gården
Tors 27/6 kl 10 och tis 2/7 kl 14
Fru Mina och hennes piga bjuder in alla 
barn som vill veta hur det var att bo i Nora 
för 100 år sedan på tidsresa i Göthlinska 
gården. Rek. ålder från 4 år.
Pris: vuxen 80 kr, ungd 10–17 år 40 kr, 
barn 0–9 år gratis 
Biljetter köpes på plats, max antal 25 pers
Kungsgatan 4, Nora
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20

Familjevisningar i Pershyttan
Tis 25/6 kl 13. Gruvhjonet Matilda visar 
och berättar om Lockgruvan.
Tis 25/6 kl 15. Rostarinnan Maja visar 
och berättar om Pershyttans hytta.
Pris per visning: vuxen 80 kr, ungd 10–17 
år 40 kr, barn 0–9 år gratis
Biljetter köpes på plats, max antal 29 pers
Ta gärna med cykelhjälm till barnen vid 
visning i gruvan.
Start vid besökscentret i Pershyttan, Nora
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20

Prova på MTB i Hjulsjö
Lör 6/7 och sön 7/7 kl 11–15
Prova på att cykla mountainbike 
på teknikbana och på fina banor i 
skogen i Hjulsjö, Hällefors.
Cykel finns att låna.
Ingen kostnad
Samling vid Hjulsjö MTB-café.
Tfn: 070-456 21 19
www.mtbhjulsjo.se



Summer fun i Lindesberg Arena
Roliga och spännande aktiviteter i och utanför 
Lindesberg Arena t. ex hinderbanor, rodeotjur, 
hoppborgar, kuddkrig, klättring, pingis och bowling. 
För barn och ungdomar 6–15 år.
Mån 1/7–sön 7/7 kl. 10–16
Ingen kostnad
Tfn: 0581-817 70

Barnaktiviteter på Nora bibliotek
Aktiviteter för barn och ungdomar på  
Nora bibliotek, Storgatan 15
Mån 24/6–lör 6/7. Pysselbord, skapa egna 
toarulle-figurer och rita teckningar. 
Ons 26/6 kl 10. Sagostund för barn ca 3–6 år. 
Tor 4/7 kl 13–16. Besök av Komtek, 
för barn ca 6–12 år. 
Grupper föranmäler sig på tfn: 0587-812 90 
eller e-post: biblioteket@nora.se
www.bergslagsbibblan.se

Familjevisning på Siggebohyttan
Familjevisning på Siggebohyttans Bergsmansgård. 
Vandra runt i rummen och upplev hur ett förmöget 
bergsmanshem såg ut runt år 1860.
Tors 27/6, fre 28/6, lör 29/6, tors 4/7, 
fre 5/7 och lör 6/7 kl 11.30 
Pris: entré 50 kr, barn under 16 år gratis
Siggebohyttans Bergsmansgård, Lindesberg
Tfn: 019-602 87 10
www.olm.se

Pyssel och slöjd på Siggebohyttan
Pyssel och sommarslöjd på Siggebohyttans 
Bergsmansgård, Lindesberg.
Tors 27/6, fre 28/6, tors 4/7 och fre 5/7 
kl 12–16. Sommarslöjd, gör egna leksaker i trä, 
tyg och ull. Drop-in, ingen kostnad.
Lör 29/6 och 6/7 kl 11–13. Barnlördag, skapa och 
pyssla med olika material. Drop-in, ingen kostnad.
Tfn: 019-602 87 10
www.olm.se

Turridning och stallmys 
på Västra Fallets Turridning
Alt 1: Prova på att rida islandshäst i ca 1 h i skog 
och mark. Max antal 5 st per tur. 
Alt 2: Umgås och pyssla med hästarna i stallet. 
Kolla in fler djur på gården. Medhav gärna egen 
fikakorg.
Alla dagar mån 24/6–sön 7/7
Pris: 250 kr/person
Västra Fallets turridning, Ingelshyttan, Storå
Föranmälan på tfn: 070- 879 18 21 eller 
e-post: lena.ja@telia.com
www.vastrafallets-turridning.se

Barnvisningar i Stripa Gruvmiljö
Vågar du provsitta spelstyrarens stol? Finns det 
något i gruvhålet? Har arbetarna tagit med sig allt 
hem? Visning för barn i byggnader där gruvarbetar-
na en gång i tiden har jobbat i Stripa gruvmiljö.
Tis 25/6–sön 30/6 och tis 2/7–sön 7/7 kl 11
Pris: 20 kr för vuxen, 50 kr för barn (4–18 år)
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Tfn: 0581-811 61
www.stripa.se

Skattjakt i Stripa gruvmiljö
Skattjakt och tipspromenad i Strips gruvmiljö.
Tis 25/6–sön 30/6, tis 2/7–sön 7/7 kl 10–17
Pris: 20 kr för skattjakt, 20 kr för tipsromenad 
eller 30 kr för båda. 
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Tfn: 0581-811 61
www.stripa.se

Pralintillverkning 
hos Bergslagspraliner
Färga pralinformar i härliga färger och gjut 
chokladpraliner vid tempereringsmaskinen hos 
Bergslagspraliner i Stripa gruvmiljö.
Tis 25/6, ons 26/6 lör 29/6, tis 2/7, 
tors 4/7 & fre 5/7 kl 10 & kl 14
Pris: 275 kr/person inkl. ask med praliner
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Föranmälan på tfn: 073-83 69 854 
www.bergslagspraliner.se

Besök sagotältet 
hos Bergslagspraliner
Besök sagotältet fyllt med mysiga kuddar och 
massor av fantastiska böcker hos Bergslagspraliner 
i Stripa gruvmiljö. Kom gärna utklädd till din favorit-
sagofigur. Premiär fre 28/6 med högläsning 
och spännande överraskningar.
Fre 28/6–sön 7/7 kl 11–17
Ingen kostnad
Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan
Tfn: 073-83 69 854
www.bergslagspraliner.se

Gulla med kycklingar på Ko-Lugn
Gulla med nykläckta och fjuniga kycklingar 
på Ko-lugn i Hällefors. Servering av fika och 
pannkakor. 
Ons 26/6, tors 27/6, ons 3/7 
och tors 4/7 kl 11–16
Ko-lugn, Björksjön, Hällefors
Tfn: 076-792 50 12
www.ko-lugn.se

Tillverka eget papper på Frövifors
Prova på att göra eget papper i handpappersverk-
staden på Frövifors Pappersbruksmuseum, Frövi.
Ons 3/7 kl 10–12 och kl 13–14.30
Entré till museet: vuxen 70 kr, ungd (11–18 
år) 30 kr, fri entré för barn under 11 år 
(barn under 6 år i sällskap av vuxen).                                                                         
Anmälan i butiken, max 10 barn/aktivitet
Tfn: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com

Modellteater på Frövifors
Prova på att spela modellteater tillsammans 
med museets pedagog och tillverka en egen 
modellteater i skaparverkstaden på Frövifors 
Pappersbruksmuseum, Frövi.
Fre 28/6 och fre 5/7 kl 13.30–15
Entré till museet: vuxen 70 kr, ungd (11–18 
år) 30 kr, fri entré för barn under 11 år 
(barn under 6 år i sällskap av vuxen).                                                                         
Anmälan i butiken, max 10 barn/aktivitet
Tfn: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com

Skattjakt i Kvarteret Bryggeriet
Klurig skattjakt i Kvarteret Bryggeriet. 
Skattkarta finns att hämta på plats.
Lör 29/6 och lör 6/7 kl 11–16
Ingen kostnad
Kvarteret Bryggeriet, Nora 
Tfn: 076-219 86 89

Familjedagar på Djurtema
Familjedagar på Djurtema i Åshyttan, Nora. 
Fiskedamm (30 kr), gräv fram och bygg ihop modell 
av dinosaurieskelett (100 kr), naturstig med frågor,
hälsa på gårdens djur, lägg dinosauriepussel. 
Försäljning av enklare fika.
Alla dagar mån 24/6–sön 7/7 kl 11–16
Ponnyridning lör–sön kl 11–13 (40 kr)
Åshyttan, Siggegården, Nora
Tfn: 0708-78 26 92
www.djurtema.se

Fika på Frosths konditori
Familjefika på Frosths konditori i Lindesberg,
25 % rabatt för barnfamiljer.
Mån 24/6–lör 29/6 och mån1/7–lör 6/7
mån–fre kl 7–17,  lör kl 8–14 
Tfn: 0581-104 11

Naturaktiviteter i Pershyttan
Barnaktiviteter med Nora Naturskola och Natur-
skyddsföreningen i bergsmansbyn Pershyttan.
Tis 25/6 kl 11–16. Från mila till teckning.
Tillverka minikolmila och rita med kolkritor. Lupptäkts-
färd (titta i lupp), rita och måla det du upptäcker. I 
kolhuset vid regn eller stark sol.
Ons 26/6 kl 11–16. Björkar och kulturhistoria.
Växtfärga, gör grytunderlägg, se näverarbeten och 
smaka på björkte.
Tors 27/6 kl 11–16. Hantverk i Pershyttan. Karda 
ull, tova sittunderlag och halsband, väv band av 
garn. I kolhuset vid regn eller stark sol.
Fre 28/6 kl 11–16. Naturen i kulturreservatet.
Upptäck småkryp som gömmer sig i kulturreservatet 
och lär dig om insekter, spindlar, växter och annat 
med hjälp av håvar, vattenkikare och lupp. Tillverka 
bihotell eller humlehus.
Samling vid hyttans stora portar, Pershyttan, Nora.
Ingen kostnad 
Tfn: 070-340 30 13

Familjefredag på Noradagarna
Familjefredag under Noradagarna med barnens 
eget loppis, ponnyridning och klappdjur, allsång, 
barndbilar, häst  vagn, tivoli och marknadsknallar.
Fre 5/7 ca kl. 10–16
”Siv snackar”, barnteater kl. 13.30
Centrala Nora 
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20 
www.noradagarna.se

Lek tåg på Nora Järnvägsmuseum
Tag plats! Tid för avgång! Lek tåg på Nora Järvägs-
museum och lär dig hur det gick till förr i tiden.
Fre 5/7 kl 11–15
Ingen kostnad
Godsmagasinet, stationsområdet, Nora
Tfn: 0587-138 06
www.njov.se

Barnmetartävling vid Norasjön
Metartävlig för barn vid strandpromenaden i Nora.
Nora-Gyttorps Fiskeklubb håller med metspön 
och bete. Priser till alla som deltar.
Lör 6/7 kl 11–12.30 
Ingen kostnad
Strandpromenaden, paviljongen, Nora
 

Sagovandring i utställningen ”A Paper Art Fantasy”
Tors 27/6, lör 29/6, tors 4/7 och lör 6/7 kl. 10.30–12 & kl. 13.30–15
Fre 28/6 och fre 5/7 kl. 10.30–12
Gå på sagovandring i ”A Paper Art Fantasy”,  en utställning på Frövifors 
Pappersbruksmuseum med åtta sagovärldar gjorda av papper. 
Efter vandringen finns möjlighet att själv skapa i papper med museets pedagog.
Entré till museet: vuxen 70 kr, ungd (11–18 år) 30 kr, fri entré 
för barn under 11 år (barn under 6 år i sällskap av vuxen).
Anmälan i butiken, max 10 barn/aktivitet
Tfn: 0581-372 09 www.froviforsmuseet.com

Tidsresa på
Göthlinska Gården
Tors 27/6 kl 10 och tis 2/7 kl 14
Fru Mina och hennes piga bjuder in alla 
barn som vill veta hur det var att bo i Nora 
för 100 år sedan på tidsresa i Göthlinska 
gården. Rek. ålder från 4 år.
Pris: vuxen 80 kr, ungd 10–17 år 40 kr, 
barn 0–9 år gratis 
Biljetter köpes på plats, max antal 25 pers
Kungsgatan 4, Nora
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20

Familjevisningar i Pershyttan
Tis 25/6 kl 13. Gruvhjonet Matilda visar 
och berättar om Lockgruvan.
Tis 25/6 kl 15. Rostarinnan Maja visar 
och berättar om Pershyttans hytta.
Pris per visning: vuxen 80 kr, ungd 10–17 
år 40 kr, barn 0–9 år gratis
Biljetter köpes på plats, max antal 29 pers
Ta gärna med cykelhjälm till barnen vid 
visning i gruvan.
Start vid besökscentret i Pershyttan, Nora
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20

Prova på MTB i Hjulsjö
Lör 6/7 och sön 7/7 kl 11–15
Prova på att cykla mountainbike 
på teknikbana och på fina banor i 
skogen i Hjulsjö, Hällefors.
Cykel finns att låna.
Ingen kostnad
Samling vid Hjulsjö MTB-café.
Tfn: 070-456 21 19
www.mtbhjulsjo.se



Barn- & familjedag 
i Krokbornsparken
Barn- och familjedag i Krokbornsparken, Hällefors.
Minijogg, föreställning med Pettson och Findus, 
hoppborg, ponnyridning och fiskdamm.
Sön 30/6 kl 13–17
Ingen kostnad
Tfn: 070-302 34 78
www.krokborn.se

Barnteater på Alntorps Ö
Ove Hoffner spelar ”Clownen Pax och 
musikinstrumenten”, för barn från 3 år.
Mån 24/6, ons 26/6, tors 27/6, fre 28/6,
sön 30/6, tis 2/7, ons 3/7 och lör 6/7 kl 14
Alntorps Ö, Nora
Pris: 30 kr/person, gratis båtfärd med M/S Plaskus
Tfn: 070-621 28 98

Naturaktiviteter på Alntorps Ö
Barnaktiviteter med Nora Naturskola och Natur-
skyddsföreningen på Alntorps Ö i Norasjön.
Tis 2/7 kl 11–16. Naturen genom lupp. Leta växter, 
svampar och småkryp och undersök genom lupp. 
Ons 3/7 kl 11–16. Björkar och hantverk. Växtfärga, 
gör grytunderlägg, se näverarbeten och smaka på 
björkte.
Tor 4/7 kl 11–16. Hantverk på Alntorps Ö,
karda ull, tova och göra egna band.
Fre 5/7 kl11–16. Spela spel som har koppling till 
natur och miljö. Laga mat på stormkök, lär dig om 
eld och om allemansrätten.
Alntorps Ö, Nora
Ingen kostnad, gratis båtfärd med M/S Plaskus
Tfn: 070-340 30 13

Skattjakt på Perssons magasin
Spännande och aktiverande skattjakt i 
trädgården. Biljetter till teatervandringen 
Hyttans Hemligheter lottas ut.
Ons 26/6–sön 30/6, ons 3/7–sön 7/7 kl 12–17
Pris: 20 kr/barn
Perssons Magasin, Västra Löa
Tfn: 070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se

Hyttans Hemligheter i Löa
Vattenpussar–en rinnande rolig saga genom 
Löa Hytta. En lekfull teatervandring för barnfamiljer 
i en levande, historisk och lite kuslig miljö.
Fre 5/7–sön 7/7 kl 11–15.30
Pris: 50 % rabatt på ord. pris (120 kr), 
fri entré för barn under 4 år
Biljetter via hyttanshemligheter.se, 
ange rabattkod ”familj”
Tfn: 070-627 14 94
www.hyttanshemligheter.se

Öppet hus på Munkhyttans skola
Öppet hus med aktiviteter på skolmuseet i 
Munkhyttan. Servering av kaffe/saft och våfflor.
Sön 30/6 kl 13–16. Antikrunda–gissa gamla 
föremål i lärarinnebostaden, visning av skolan 
och tipspromenad. 
Sön 7/7 kl 13–16. Skattjakt för barn på 
skolgården, visning av skolan och tipspromenad. 
Pris: kaffe/saft och våffla 40 kr
Munkhyttan, Lindesberg
Tfn: 0703- 747 599

Guldvaskartävling 
på Äventyrsgolfen
Tävling i guldvaskning där deltagarna vaskar 
fram 3 korn på snabbast tid på Äventyrsgolfen 
i Lindesberg. Pris till de 3 snabbaste.
Tors 27/6 och tors 4/7 kl 18
Pris: 50 kr/deltagare
Föranmälan på plats samma dag fram till kl. 17
Tfn: 073-202 36 92 
www.4aventyr.se

PROGRAM
24/6–7/7

2019

Naturaktiviteter vid 
skolträdgården i Gyttorp
Barnaktiviteter med Nora Naturskola och Natur-
skyddsföreningen vid skolträdgården i Gyttorp.
Mån 24/6, mån 1/7 kl 9.30–12. Vattna, rensa 
ogräs och smaka på det som är moget i skolträdgår-
den, lek i labyrinten. 
Mån 24/6 kl 13–16. Småkrypssafari, lär dig om 
insekter, spindlar med mera. Tillverka bihotell eller 
humlehus.
Mån 1/7 kl 13–16. Färgglada blommor. Lär dig 
om blommorna som finns runt skolträdgården och
i Gyttorps närnatur.
Samling vid Gyttorps skolträdgård, Nora
Ingen kostnad
Tfn: 070-340 30 13

Fiskedag vid Dammsjön
Fritt fiske för barn och ungdomar i ädelfisksjön 
Dammsjön i Nyhyttan, Nora. Nyhyttans Fvof 
ger fisketips och bjuder på korv och dryck. 
Fiskeutrustning finns att låna, men ta gärna med egen.
Fre 28/6 kl 9–14
Ingen kostnad för barn och ungdomar, halva priset 
(60 kr) på fiskekort för vuxna i sällskap med barn.
Gratis buss avgår från Nora (Karlsäng) kl 9, åter 
från Nyhyttan kl 14. Plats på bussen bokas på 
tfn: 076-106 31 56 senast 25 juni.

Dagläger på mountainbike
Dagläger på mountainbike för barn och familjer 
i Digerberget, Nora. Ha skoj på teknikbanor, 
pumptracks och leder med hjälp av sommar-
jobbande instruktörer.
Mån 1/7 och tis 2/7. Dagläger för familjer (rek. 
ålder fr 7 år), en vuxen/familj följer med på cykel.
Tors 4/7 och fre 5/7. Dagläger för barn fr. 10 år 
samt guidad tur av Pershyttans bästa stigar för vuxna.
Pris: 100 kr–1 650 kr beroende på aktivitet
Anmälan till tfn: 0730-799 979 eller via 
anmälningsformulär på bikeinbergslagen.se

Pannkaksfest på Åkerby Herrgård
Pannkaksfest för alla stora och små barn. Pannkaks-
buffé inkl. sylt, grädde, chokladsås, frukt och strössel.
Mån 24/6, ons 26/6, fre 28/6 & lör 29/6, 
Mån 1/7, ons 3/7, fre 5/7 & lör 6/7 kl 12.30
Pris: 75 kr/barn upp till 11 år i vuxens sällskap
Pris: 90 kr/ungdom fr 12 år och vuxna
Restaurang Cupolen, Åkerby Herrgård, Nora
Föranmälan på tfn: 0587-91210 eller 
e-post: info@akerbyherrgard.se
www.akerbyherrgard.se

Boende på Åkerby Herrgård
Boendepaket för familjer på Åkerby Herrgård.
Familjerum, 2v + 2b med kvällsmåltid 1 800 kr/natt
Familjerum, 2v + 3b med kvällsmåltid 2 050 kr/natt
Gäller barn under 12 år
Alla dagar mån 24/6–sön 7/7
Åkerby Herrgård, Nora 
Bokning på tfn: 0587-91210, ange ”familjeveckor”
www.akerbyherrgard.se
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Läs hela programmet dag för dag på

www.bergslagen.se

Med reservation för eventuella ändringar

familjeveckor

Minigolftävling
på Äventyrgolfen
Ons 26/6 och ons 3/7 kl 18
Utmana familj och vänner i minigolftävling 
på Äventyrsgolfen i Lindesberg. 
Fina priser utlovas.
Avgift: 50 kr/deltagare
Deltagare delas in i lag om 5 personer, 
max antal 20 personer
Föranmälan på plats samma dag 
fram till kl. 17
Tfn: 073-202 36 92 
www.4aventyr.se

Guldvaskarskola 
med världsmästare
Mån 24/6, ons 26/6, mån 1/7, 
ons 3/7 och fre 5/7 start kl 13
Lär dig grunderna i att vaska guld 
av världens bästa guldvaskare i 
Rydbergsdal, Kopparberg.
Pris: 20% rabatt på ord. pris,
160 kr för vuxna och 120 kr för 
barn under 12 år. I priser ingår lån 
av utrustning och stövlar. 
Överraskningspresent till alla barn. 
Föranmälan senast kl. 12 samma 
dag till Kopparbergs turistbyrå 
tfn: 0580-805 55
www.guldaventyr.se

Barnens dag
på Loka Brunn
Tors 27/6 och tors 4/7 kl 10–14
Besök Barnens dag på Loka Brunn 
med ponnyridning, hoppborg, klät-
tervägg och Lokaglass till barnen.
Under dagen serveras barnmeny i 
restaurangen. Förboka bord innan
ankomst på tfn: 0591-631 00
www.lokabrunn.se




