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40 år
Fredag    7 juli
19.00-     Inte alla tjuvar kommer för att stjäla, Svens i Hovra
        Teaterföreställning av Hälsingevänner teaterproduktion
        i samarbete med gården Svens i Hovra. Premiär. 
        Förköp: Lilla Blomsterboden, Färila och XL Bygg, Ljusdal.

Lördag    8 juli
11.00-15.00    Invigning, Lions dag i Färebyparken
        Godaste kôlbullarna i Sverige? Färilaveckan invigs kl. 13.00. 
        Jägareförbundet Färila-Kårböle JVK arrangerar jaktens dag 
        i miniformat. Aktiviteter: trofémätning, luftgevärsskytte, 
        hunduppvisning m.m.
11.00-      Forbondetåg genom byn
        Forbönderna anländer till kyrkstallarna kl. 11. Färden fort-
        sätter genom byn. Försäljning av glöhôpper, forbondekorv m.m. 
      
Söndag    9 juli 
10.00-16.00     Storloppis på Färilaparken    
        Kommunens största loppmarknad i samarbete med Färila IF
        och Magnus Andersson. Anmälan & info: 070-307 58 00.
11.00-14.00     Lunchservering på Hembygdsgården   
        Plommonspäckad fläskkarré. Hovdessert.
12.00       När ljuset kom till byn, kraftverksjubileum i Stocksbo 
        Vi uppmärksammar att det är 125 år sedan den första byelektri-
        fieringen i Sverige. Välkommen in i kraftverket från 1917
        och lyssna på historien om när ljuset kom till byn. 
        Arr: Stocksbo-Åbo-Brinnasen Byalag m.fl.
15.00-     Inte alla tjuvar kommer för att stjäla, Svens i Hovra
        Teaterföreställning av Hälsingevänner teaterproduktion
        i samarbete med gården Svens i Hovra. Matiné.
        Förköp: Lilla Blomsterboden, Färila och XL Bygg, Ljusdal
15.00-17.00   Ankrace i Stocksbo
         Anklotter säljes från kl. 15.00. Två heat, med 130 lotter i varje. 
        Startavgift 25 kr/anklott. Anksläpp i första heatet kl. 15.30. 
        Fina priser! Röda Korset har fikaservering. Kôlbullar.
        Niorna säljer hamburgare. Aktivitet under föräldraansvar. 
        Arr: Stocksbo-Åbo-Brinnasen Byalag 
 19.00-     Inte alla tjuvar kommer för att stjäla, Svens i Hovra
        Teaterföreställning av Hälsingevänner teaterproduktion
        i samarbete med gården Svens i Hovra.
        Förköp: Lilla Blomsterboden, Färila och XL Bygg, Ljusdal.

Måndag   10 juli
10.00-14.00     Nostalgi REA, Gammalt & Nytt, på Dahlia
 10.00-14.00    Barnslöjd, Svens i Hovra – tema återbruk
        Av gamla t-shirtar och udda strumpor tillverkas nya saker. 
        Ta gärna med eget material! Max 15 delt. Ålder 6-15 år. 
        Föranmälan krävs, ring Ulrika 070-3663794. Fritt. Fika ingår.
 11.00-14.00     Lunchservering på Hembygdsgården   
        Fisk i form. Jordgubbs/rabarberkräm.
12.00-12.30   Lunchmusik i Färila kyrka
        Församlingen inbjuder till variationsrika musikstunder. Gratis.
14.00-16.00   En stund i Paradiset, på Ängratörn             
        Kåseri. Sång och musik. Fotoutställning om Albert Viksten. 
        Fikakorg medtages. www.albertviksten.se
19.00-     Inte alla tjuvar kommer för att stjäla, Svens i Hovra
        Teaterföreställning av Hälsingevänner teaterproduktion
        i samarbete med gården Svens i Hovra.
        Förköp: Lilla Blomsterboden, Färila och XL Bygg, Ljusdal.

Hovra vandrarhems kafé 
har under Färilaveckan varje dag öppet kl. 8.00-20.00        

Vi serverar våfflor, smörgåsar, hembakat bröd
och mycket mer. 

Välkommen!
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Tisdag     11 juli     
11.00-14.00   Lunchservering på Hembygdsgården
       Pärgröt och fläsk. Rabarbersoppa.	
11.00-15.00    Hantverksdag på Hembygdsgården 
        Traditionellt hantverk i byggnaderna. Ostkaka och gôbb 
		 	 	 	 	 	 på sommarverandan. Tunnbrödsbak.
15.00-     Inte alla tjuvar kommer för att stjäla, Svens i Hovra
		 	 	 	 	 	 	 Teaterföreställning av Hälsingevänner teaterproduktion
        i samarbete med gården Svens i Hovra. Matiné.
		 	 	 	 	 	 	 Förköp: Lilla Blomsterboden, Färila och XL Bygg, Ljusdal.
12.00-12.30   Lunchmusik i Färila kyrka
       Församlingen inbjuder till variationsrika musikstunder. Gratis.
19.00-     Tack för musiken, Sommarkonsert i Färila kyrka        En hyllning till Björn och Benny.
		 	 	 	 	 	 Lillemor Gustafsson-Håkansson m.fl.
19.00-     Inte alla tjuvar kommer för att stjäla, Svens i Hovra
		 	 	 	 	 	 	 Teaterföreställning av Hälsingevänner teaterproduktion
        i samarbete med gården Svens i Hovra.
		 	 	 	 	 	 	 Förköp: Lilla Blomsterboden, Färila och XL Bygg, Ljusdal.

Onsdag      12 juli 
10.00-17.00    Valla Wellness på Hembygdsgården
		 	 	 	 	 	 Träningspass, föreläsningar och utställare inom hälsa 
       och välmående under hela dagen. Olika former av yoga 
       och behandlingar av lokala hälsoentreprenörer.  
       	 Aktiviteter för barn i alla åldrar. Entré 150 kr, 
		 	 	 	 	 	 gratis under 18 år. För mer info se www.vallawellness.se
 11.00-14.00    OBS! Ingen lunchservering på Hembygdsgården
11.00-15.00    Loppis i Holmens skola    
		 	 	 	 	 	 Servering. Arrangör: Holmens Bygdegårdsförening
11.00-15.00   Fiskets Dag vid Skålsjön
        En dag för hela familjen. Gratis fiske för alla kl. 11-15. 
        Alla barn fiskar gratis ur kasse. Provsmakning av rökt fisk 
		 	 	 	 	 	 	samt försäljning av kôlbullar och rökt fisk. Underhållning.
		 	 	 	 	 	 Klass 9 Färila skola säljer fika och hamburgare m.m. 
        Fri entré och parkering.
12.00-12.30    Lunchmusik i Färila kyrka
       Församlingen inbjuder till variationsrika musikstunder. Gratis.
19.00-     Logrock vid Hovra Vandrarhem
        För första gången utanför Sveg, Logrock med Kingen 
       och hans rockande vänner. Hovra Byförening. 

Torsdag    13 juli
  10.00-      Vandringens Dag
		 	 	 	 	 	 	 Arrangemang i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg. 
			 	 	 	 		 Flottarstigen i MellanLjusnans naturreservat Skytes-
			 	 	 	 		 vallen-Kasteln 5,7 km. Korv med bröd och lättöl/dricka 
        vid Kölströmmen efter 3,5 km. Länsstyrelsen bjuder 
			 	 	 	 		 på fika vid Kasteln. Återtransport av förare. Stövlar el-
        ler kängor. Vägvisning och info på farila.se/Se & Göra/ 
			 	 	 	 		 Vandringsleder/Flottarstigen. Anmäl senast kvällen 
        före till Roy Nilsson 0651/20662 eller 
			 	 	 	 		 roynilsson.farila@hotmail.com. Kostnad 100 kr.
10.00-15.00   Öppen Gård på Rotens Gård   
11.00-14.00   Lunchservering på Hembygdsgården
      	 Stekt sill med lök. Klappgröt.
12.00-12.30    Lunchmusik i Färila kyrka
		 	 	 	 	 	 Församlingen inbjuder till variationsrika musikstunder. Gratis.
 15.00-21.00    Valla Open på Hembygdsgården i Färila
        En familjär musikfestival för 11:e året i rad. Valla Open 
       växer och samlar en ansenlig publik, utan att förlora 
       det småskaliga och nära som publiken lärt sig uppskatta. 
		 	 	 	 	 	 Folkmusik, sydstatsrock, visa, punk, körsång och dans 
		 	 	 	 	 	 -allt kan hända när artister med anknytning till Färilabygden 
		 	 	 	 	 	 samlas vid Ljusnans strand! Entré 150 kr. 
       Fri entré under 18 år.
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Fredag     14 juli 
10.00-     Cykeltur i Färila
       Samling kl 10.00 vid Krogsvängen i Korskrogen.
       Cykelhjälm obligatorisk. Avgift: Medlemmar i STF och   
       Friluftsfrämjandet 40 kr. Barn och ungdom gratis. 
       Övriga 60 kr. STF Ljusdal leder cykelturen - den fjärde i  
       ordningen. Vi cyklar i byn Ed strax norr om Korskrogen.
       Ta med eget fika. Samarrangemang med Studiefrämjandet, 
       FärilaRådet och Friluftsfrämjandet.
 12.00-12.30     Lunchmusik i Färila kyrka
       Församlingen inbjuder till variationsrika musikstunder. Gratis.
13.00-      Karnevalsbygge för unga
       Du som vill vara med i karnevalen men inte har material  
       kan komma till marknadsplanen och få hjälp med idéer och  
       bygge. Anmälan senast onsdag 13 juli till info@farila.se  
       eller 070-591 58 14, Pia Danhard. Mer info på farila.se.
11.00-14.00   Lunchservering på Hembygdsgården
       Kycklinggratäng. Rabarberpaj med vaniljsås.   
13.00-16.00     Sommarpyssel för hela familjen
       Klockaregården, Färila. Pyssel och fika för 30 kr/familj.
       Arr. Färila-Kårböle församling.
18.00-     Fâlaaftan i Revylokalen
       En kväll fylld med sång och musik. Entré 100 kr inkl. fika.

Lördag    15 juli
09.00-     Streetrace on the base, Färila Raceway   
       Tävlingen är en deltävling i Helsinge Dragracing Challenge. 
       Mera info om Regler och klasser på www.hdc.nu.  
        Entré 150 kr. Barn under 15 år, i målsmans sällskap, gratis.
10.00-17.00   Lokal företagsmässa      
       På grönområdet vid Färila skola visar Färilas och närom-
       rådets företag upp sina verksamheter och produkter. 
       Försäljning av lokalproducerat. Servering. Prisutdelning 
       för Karnevalsvinnarna. Underhållning av Estrad Ljusdal. 
        Korande av årets Falatoming.
11.00-14.00    OBS! Ingen lunchservering på Hembygdsgården
11.00-15.00   Gôrdôppa på Revylokalen    
       Favorit i repris. Dreck och dôppa så mycke’ du ôrske 
       för 50 kr. Kom, träffas och trivs. Musikunderhållning.
13.00-      Karneval längs Färilas gator
       Karnevalen är en av Färilaveckans höjdpunkter. Lokala förmå- 
       gor skapar otroliga och roliga ekipage om årets händelser. 
       Man kan delta i tre klasser, Ungdom-, Fåman- och den spek-
       takulära Värstingklassen! Karnevalen börjar vid Industrihuset
       och drar i lagom takt längs Sorrovägen, Kyrkvägen och 	Skol-
        gatan. Målgång och prisutdelning på gräsplanen vid Färila  
       skola. Vid målområdet står Estrad Ljusdal för underhållningen. 
        Uppträdande av deltagarna i veckans dansläger och cirkusskola.
       Hålltider och mer information om karnevalen finner ni på 
		 	 	 	 	 	 www.farila.se eller facebook.com/Karnevalenifarila.
18.00-24.00    Årets match på Movallen i Föne
       För 23:e året i rad körs “Årets Match” i Föne. Även i år består  
        moståndarlaget av olika sportprofiler. Speaker: Mikael Swärdh.  
       Hamburgare och kôlbulle finns till försäljning. Godisregn i  
		 	 	 	 	 	 pausen. Bandet Slimfit spelar från scenen fram till midnatt.  
		 	 	 	 	 	 Inträde: 100 kr, gratis under 16. Buss går t.o.r. från Färila. 
21.00-01.00    Jontez, Näsbergs loge 

Söndag    16 juli 
13.00-15.00     Vi  möts igen - i Kojbyn    
        Kåseri. Dan Andersson-visor. Kôlbullar. Fotoutställning.
        Filmen När storskogen föll visas i 
        Skrälldalskojan.
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Alla dagar under Färilaveckan
Kyrkstallarna 
Ett kulturmöte mellan dåtid och nutid. Traditionen fortsätter 
med utställning och försäljning av hantverk, slöjd, måleri mm. 
Föremål till bruk och till lyst.Vi slår upp portarna på lördag 8 juli.
Öppettider: lördag 8/7 kl. 11-17, söndag 9/7 – lördag 15/7 kl. 12-17.
Hembygdsgården 
Lunchservering söndag, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 11-14.
Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
Servering och försäljning onsdag 12/7-lördag 15/7.
Ostkakeriet i Föne 
 Öppet: lördag 8/7-fredag 14/7 kl. 12-17. Försäljning av ostkaka & gôbb. 
Servering. Tel. 073-339 17 61.
Museikraftverket i Stocksbo
Se kraftverket i Stocksbo. Staffan visar efter anmälan på 070-261 09 29.
Dansläger på FärilaRevyn 
Ett dansläger som pågår 11/7-14/7 och kommer att innehålla improvisation, 
teknikövningar och massor av dans! Deltagarna får lära sig en koreografi 
att uppträda med  i samband med karnevalen. Ledaren Eira Fuglstad arbetar 
som danspedagog och musikalartist och är verksam både i Ljusdal och 
Stockholm. Mer info efter anmälan till eira.fuglstad@ljusdal.se.
Cirkusskola på Sporthallen
Onsdag 12/7-fredag 14/7. Ålder 6-11 år. Anmälan & info till info@farila.se.
Tantmuséet Hovra
Filial under Färilaveckan med “Hemgjort” med allt från hantverk till hembakt. 
Dessutom kafé som vanligt. “Hemgjortfilialen”och Kaféet öppet kl. 12-16. 
Muséet och Loppisen har öppet dygnet runt.
Färila Sim- och sporthall 
Håller öppet.
Färila kyrka
Öppet vardagar kl. 08.00-15.30. Presenningsikoner. Utställning av Mats 
Hermansson, Visby. Sommarvärdar på plats måndag-fredag kl. 12.30-15.30. 
Enkelt fika. Guidning måndag-fredag kl. 13.00.



Andra arrangemang sommaren 2017
Hälsingegårdarnas dag
Öppen Hälsingegård på Hembygdsgården lördag 27 maj kl. 11.00-15.00.
Visning. Servering av lokal ostkaka och kaffe. Tunnbrödsförsäljning.
Färila kyrka
Öppen vardagar kl. 08.00-15.30 under sommaren.
Presenningsikoner. Utställning av Mats Hermansson, Visby, 9-23 juli. 
Tantmuséet Hovra
Muséet och Loppisen alltid öppna dygnet runt under juni, juli, augusti.
Lastbilsdragracing, Färila Raceway
Lördag 3 juni kl. 10.00. Dragracing. Truckmeet. Mat & Dryck.
Entré 150 kr. Barn under 15 år, i målsmans sällskap, gratis.
Nationaldagen firas på Hembygdsgården
Tisdag 6 juni kl. 13-15. Flagghissning, högtidstal & underhållning. 
Servering, kaffe och bakelse. Barnen bjuds på saft och bulle. 
 Streetrace på Färila Raceway     
Lördag 17 juni kl. 11.00. Deltävling 2 av 3 i Streetrace-SM med Landracing.
Bilutställning med Road Runners.
 Entré 150 kr. Barn under 15 år, i målsmans sällskap, gratis.
Sommarkonsert, Färila kyrka 
Söndag 18 juni kl. 18.00. Medverkande: Lillemor Gustafsson-Håkansson, 
Peter Hjelm, Karl Sanner, Karin Westberg, Emil Westberg, Färila sångkör, 
Ann-Christin Svedman.
Midsommarfirande vid Revylokalen
Midsommarafton 23 juni. Dans runt midsommarstången med start kl. 12.00.
Vi hjälps åt att löva midsommarstången 11.00.
Fiskdamm för barnen. Korv och fikaförsäljning. 
Museikraftverket i Stocksbo
Se kraftverket i Stocksbo. Staffan visar efter anmälan på 070-261 09 29.
Musik i sommarkväll, Kårböle stavkyrka  
Midsommardagen lördag 24 juni kl. 18.00.
Anders Kollin och Ann-Christin Svedman.
Streaplers, Näsbergs loge
Torsdag 29 juni kl. 20-24
Vikstenstorpet, Ängratörn   
Guidning kl. 12-16 under juli.
Försäljning av Vikstensböcker. www.albertviksten.se   
Brännbollsturnering
Korskrogens IP lördag 22 juli kl. 9-15.
Hedins, Näsbergs loge
Lördag 22 juli kl. 20-24.
Musik i sommarkväll, Stavkyrkan Kårböle
St Olovsdagen lördag 29 juli kl. 19.00. 
Medverkande: Peter och Åsa Subäck.

Härjedalsvägen 170 l 820 41 Färila
Tel. 0651-206 57l www.farilafritid.se
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 Vi har kvalitetstillverkade solskyddsprodukter.
 Vi erbjuder bra lösningar för behov och smak.
 Den energismarta effekten får du på köpet.

Hos oss hittar du det mesta innon solskydd, bland 
annat persienner, fönstermarkiser, lamellgardiner 
Plisségardiner, screens, terassmarkiser, markisolettter 
och mycket mer.

Vi tar mått, hjälper dig att välja
och monterar korrekt.

Vi har även kvartsvärmare, perfekt för att värma 
balkongen, terrassen eller uteplatsen!

Eller varför inte låta någon utav våra solfångare 
värma och ventilera stugan helt utan driftkostnad. 

www.veckebopersienner.se
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