
 

Välkommen till FÅRfest 2020! 
FÅR – the Future! 

 
Invigning fredagen den 28 februari 10.00 – 10.15 

Bildlärare Anna Gunnarsson, Västra Ämtervik, 
deltagare i SVT:s programserie Mästerskaparna 

Musik av Kils Brassensemble 
 
Festtider Sannerudsskolan: 
 Fredag 28 februari kl. 10 - 17 
 Lördag 29 februari kl. 10 - 17 
 Söndag 1 mars kl. 10 - 16 
 
Entré: 40: - per dag/person från 18 år 
 
Festtider Närhetens kyrka som Sannerudsskolan ovan. 
 
Festtider Sannerudskyrkan fre – lör kl.11.30 – 14.00  
 
Mat o Fika: Café Hagen, Sannerudsskolan,  

fre och lör kl. 10.00 – 16.00 
Café Närhetens Kyrka, fika - som Sannerudsskolan 
Café o sopplunch i Sannerudskyrkan, se ovan 
Vid tältet ute serveras mat och fika av flera 
utställare. 

 
Garderob: Det finns 2 stycken. Se karta mittuppslaget!  
 Röda Korset ansvarar för dessa. 
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FREDAGENS PROGRAM  
FÅRUM - FRITT INTRÄDE 
  
11.00 – 
11.40 

FÅReningens stipendium GuldBaggen 
överlämnas av FÅReningens ordförande 
Karin Granström till Fia Söderberg, 
Ullförmedlingen.  Fia håller sitt föredrag - 
Ull – digitalt, tillgängligt, socialt och 
berättar om bakgrunden till Ullförmed-
lingen och om att använda digitala kanaler 
för att sätta svensk ull på kartan. 
 

Alla hälsas hjärtligt 
välkomna! 

12.00 – 
12.40 

Searching for wool in Sweden. My project 
to connect Swedish wool to an 
international audience of knitters and 
spinners.  What is so special about Swedish 
wool?   

Sara Wolf, USA, 
aknitwizard.com, 
stickerska, författare 
Anpassad engelska, 
språkstöd Lucinda 
Håkansson, Bjurtjärn 

13.00 – 
13.40 

Från traditionellt, vardagligt 
KLÄDESPLAGG till nutida OUTFIT. Att 
under vinterhalvåret klä sig i plagg av 
håriga skinn var ända fram till slutet av 
1800-talet både nödvändigt och självklart 
för allmogen i stora delar av Sverige. Är det 
idag möjligt att skapa ett funktionellt 
nutida plagg i dessa material? 

Eva Alfredsson, 
skinnerska, 
skinnerskan.se 

14.00 – 
14.40 

Responsibly made in Sweden med 
Woolpower  
I början av 1970-talet utvecklade 
Woolpower det unika materialet Ullfrotté 
original. Sedan dess har de stickat och sytt 
alla sina ullplagg i Östersund. 

Lena Persson, 
Woolpower 
woolpower.se 

15.00 – 
15.40 

Min jurta från Kirgizistan - arv, tradition, 
hantverk med kvinnliga förtecken. Samtalet 
kan slingra sig vidare i världen, ingen vet 
vart men garanterat intressant! 

Kerstin Paradis 
Gustafsson, 
hantverkare, författare 
m.m. kerstinparadis.se 

16.00 – 
16.40 

Klippning och Ullskörd  
Magnus Wuolo, svensk mästare i 
Fårklippning 2013, lär ut sina bästa tips för 
att öka ullens värde! 

Magnus Wuolo, Örebro, 
fårklippare, 0709 -
599807 
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PROGRAM FREDAG FORTS. 
 
GRÖNA RUMMET, FRITT INTRÄDE, trappan vid FÅRum  
10.15 – 12.30 och 14.00 – 15.30 ULLVILJAS ullskola 
12.30 – 13.30 och 15.30 – 16.30 Filmen STICKSPÅRET – BOHUS STICKNING 

 
ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER UNDER FREDAGEN 

 
10.30 - 11, 12.30 - 13 och 15.30 - 16 SAGOSTUND I JURTAN, upp till ungefär 8 år 
  

11.00 – 11.30 SKINNERSKORNA VISAR HUR FULSKINN BLIR FINSKINN. Fårö 
 

11.30 – 14.00 SANNERUDSKYRKAN, konstutställning, sopplunch 
 

13.00 o 15.00 FÅRFESTENS SHOW, Dressed FÅR Success! Biljett i InFÅRmationen    
 

 
PROGRAM KILARENA FREDAG 
 

10.00 – 17.00 Cafét öppet, kaffe/te/dricka, kaffebröd och smörgåsar 
 

13.00 – 13.30 En hyllning till Får och Ull. Ny film från Fåravelsförbundet  
 

14.00 – 16.00 B2B – Business to Business – möte för inbjudna deltagare 

HELA DAGEN 
 

BAGGBOXEN, täljstuga. Fårö 
 

FÅRBESÖK, besök av olika fårraser Ute 
 

SKAPARVERKSTAD KNYT AN FÅR THE FUTURE! Vallgatan, Danssalongen Barn under 7 
år i vuxens sällskap.  
 

REN ULL – ÖPPEN VERKSTAD Här får du veta hur du vårdar och förlänger livet på dina 
ylleprodukter. Vallgatan, Danssalongen 
 

14.00 - GERILLASLÖJDSFESTIVALEN GOES FÅRFESTEN! Var med och gör en bollmatta! 
Vallgatan, Danssalongen 
 

BIBLIOTEKET, Kommunhuset, Storgatan UTSTÄLLNING av alster som medlemmar i 
FÅReningen skapat.  
 

NÄRHETENS KYRKA, konstutställningar, kaffe och semlor 
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LÖRDAGENS PROGRAM  
FÅRUM - FRITT INTRÄDE 
 
11.00 – 
11.40 

Svartnosfåret - världens sötaste får. Vad är 
myt och vad är verklighet? En presentation 
av rasen, som vi haft förmånen att lära 
känna under 6 år. Reflektioner om kött, ull, 
internationella kontakter och utställningar. 

Marita Tauni, veterinär 
och fårbonde 
marita.asp.tauni 
@hotmail.com 

12.00 – 
12.40 

Det bästa garnet blir till i samarbete! 
Pilotprojekt för att få fram det bästa 
garnet, enligt garnföretagets önskemål. 
Unik ull ger en unik blandning och spinnota. 
Tant Kofta, 60 Garner Nord har bl.a. varit 
med i projektet. Så här gör vi! 

Båvens Spinnhus AB, 
Kerstin Karlén, Åsa 
Nordqvist och Karin 
Strömberg 
bavensspinnhus.se 

13.00 – 
13.40 

Min jurta från Kirgizistan - arv, tradition, 
hantverk med kvinnliga förtecken. 
Samtalet kan slingra sig vidare i världen, 
ingen vet vart men garanterat intressant! 

Kerstin Paradis 
Gustafsson, hantverkare, 
forskare, författare m.m. 
kerstinparadis.se 

14.00 – 
14.40 

Vegetabiliskt garvad lammnappa i Sverige 
från svenska gårdar. I samarbete med 
Svenska Fåravelsförbundet har försök 
gjorts för att hitta en ras som lämpar sig för 
nappaproduktion. Hur vi bäst tar hand om 
lamm och får före och efter slakt för bästa 
utbyte av skinnet. 

Tomas Kero, 
keroleather.com 

15.00 – 
15.40 

Hur avel och miljö påverkar ullkvaliteten 
före klippning. Du kan påverka ullkvaliteten 
före klippning – men hur? Och kanske 
varför?   

Titti Strömne, Specialist 
får/lammproducent, 
gladafaret.se 

16.00 – 
16.40 

Historien om Hatty Hur en 400 kilo tung 
gjutjärnsvävstol, snart 100 år gammal 
mekanisk vävstol av märket Hattersley 
hamnade i Sverige efter många år på Yttre 
Hebriderna och många, många meter 
Harris Tweed... 

Stefan Moberg är 
vävare, handspinnare, 
kursledare och 
föreläsare  
stefanmoberg.se 

17.30 -  Årsmöte Ullvilja, idéell förening               
Det är många som fått upp ögonen för ull 
som en resurs. Tillsammans har vi större 
möjligheter att få till en förändring. 

Medlemmar och 
intresserade hälsas 
välkomna! Marianne 
Fröberg, 070 301 68 22, 
Ullvilja.se 
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LÖRDAG FORTS. 
GRÖNA RUMMET, FRITT INTRÄDE, trappan vid FÅRum  
10.15 – 12.30 och 14.00 – 15.30 ULLVILJAS ullskola 
12.30 – 13.30 och 15.30 – 16.30 Filmen Stickspåret – Bohus Stickning 
 

ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER UNDER LÖRDAGEN 

 

10.00 – 13.00 BIBLIOTEKET, Kommunhuset, Storgatan UTSTÄLLNING av alster som         
medlemmar i FÅReningen skapat  
 

10.30, 12.30 och 15.30 SAGOSTUND I JURTAN, 30 min för barn upp till ung. 8 år 
 

11.30 – 14.00 SANNERUDSKYRKAN, Konstutställning, sopplunch  
 

11.00 och 13.00 MIDSOMMARORKESTERN, Välkomsthagen 
 

11.00 – 11.30 SKINNERSKORNA VISAR HUR FULSKINN BLIR FINSKINN. Fårö 
 

12.00 o 13.00 KÖREN KÖREN från Kil, ledare Ethel Seppänen Niklasson FÅRhuset 
 

11.00, 13.00, 15.00 FÅRFESTENS SHOW, Dressed FÅR Success!  
 

18.00 NÄRHETENS KYRKA Föreläsning i helgsmål av Klaragymnasiet  
 

PROGRAM KILARENA LÖRDAG 
 

12.00 – 18.00     Råullsmarknad, i samarbete med Värmlands FÅRavelsförening  
 

12.00 – 12.30 och 14.45 – 15.15 En hyllning till Får och Ull, ny film från 
Fåravelsförbundet!    
 

12.30 – 14.30     Demonstration och information om fårklippning och ullhantering      
av fårklippare Linnea Eklund och Magnus Wuolo                                                    

HELA DAGEN 
 

BAGGBOXEN, täljstuga. Fårö 
 

FÅRBESÖK, besök av olika fårraser Ute 
 

REN ULL – ÖPPEN VERKSTAD Vallgatan, Lammbaren 
 

SKAPARVERKSTAD KNYT AN FÅR THE FUTURE! Vallgatan Barn under 7 år i vuxens 
sällskap. Vallgatan, Danssalongen 
 

GERILLASLÖJDSFESTIVALEN GOES FÅRFESTEN! Var med och gör en bollmatta! 
Vallgatan, Lammbaren 
 

NÄRHETENS KYRKA, konstutställningar, kaffe och semlor 
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SÖNDAGENS PROGRAM  
FÅRUM - FRITT INTRÄDE 
 
11.00 – 
11.40 

Min jurta från Kirgizistan - arv, tradition, 
hantverk med kvinnliga förtecken. 
Samtalet kan slingra sig vidare i världen, 
ingen vet vart men garanterat intressant! 

Kerstin Paradis 
Gustafsson, hantverkare, 
forskare, författare 
kerstinparadis.se 

12.00 – 
12.40 

Stickdesign med naturen som inspiration. 
Maja hämtar mycket av sin inspiration från 
djur och natur. Men hur går det till när ett 
motiv eller en struktur förvandlas till 
maskor?  

Maja Karlsson, Arvika, 
stick- och virkdesigner, 
författare, fotograf 
husmorsskolan.blogspot.com/ 

13.00 – 
13.40 

Sticka, valka - spola den plastiga fleecen! 
Lotta presenterar alternativet! Sticka ett 
riktigt bra och användbart plagg av den 
svenska ullen. 

Lotta Blom - Tant Kofta 
tantkofta.se  

14.00 – 
14.40 

Mästarbrev i stickningsyrket - min väg dit 
och mina stickspår. 
 

Karin Kahnlund, 
stickerska med 
mästarbrev, traditions-
bärare, kunskapsspridare 
uppstickaren.nu 

15.00 – 
15.40 

Responsibly made in Sweden med 
Woolpower  I början av 1970-talet utveck-
lade Woolpower det unika materialet 
Ullfrotté original. Sedan dess har de stickat 
och sytt alla sina ullplagg i Östersund. 

Lena Persson, 
Woolpower 
woolpower.se 

 
GRÖNA RUMMET, FRITT INTRÄDE, trappan vid FÅRum  
10.15 – 12.30 och 14.00 – 15.30 ULLVILJAS ullskola 
12.30 – 13.30 Filmen Stickspåret – Bohus Stickning 
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ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER UNDER SÖNDAGEN 

 
10.00 SANNERUDSKYRKAN, Gudstjänst, tema Temat är FÅR – the Future 
 

10.30 - 11, 12.30 - 13 och 15.30 - 16 SAGOSTUND I JURTAN, upp till ungefär 8 år 
 

11.00 NÄRHETENS KYRKA, Gudstjänst i fårets tecken.  
 

11.00 – 11.30 SKINNERSKORNA VISAR HUR FULSKINN BLIR FINSKINN. Fårö 
 

13.00 FÅRFESTENS SHOW, Dressed FÅR Success, bilj. säljs i InFÅRmationen    
       

 

HELA DAGEN 
 

BAGGBOXEN, täljstuga. Fårö 
 

FÅRBESÖK, besök av olika fårraser Ute 
 

SKAPARVERKSTAD KNYT AN FÅR THE FUTURE! Vallgatan Barn under 7 år i vuxens 
sällskap. Vallgatan, Danssalongen 
 

GERILLASLÖJDSFESTIVALEN GOES FÅRFESTEN! Var med och gör en bollmatta! 
Vallgatan, Lammbaren 

 
REN ULL – ÖPPEN VERKSTAD Vårda och förläng livet på dina ylleprodukter. Vallgatan, 
Lammbaren 
 
NÄRHETENS KYRKA, konstutställningar, kaffe och semlor 
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ALLA VÅRA KURSER 
 
FREDAGENS KURSER InFÅRmationen säljer eventuella lediga platser. 
 

10.30 - 17.00 Nålbindning, nybörjare, Yvonne Nyström 

10.30 - 13.30 Tovning för stora och små, Christina Ekelund 

10.30 - 13.30 Lust och Fägring – yllebroderi, Mia Ehrling, FULLT! 

14.00 - 17.00 Spinna på slända - grundkurs, Stefan Moberg  

14.00 - 17.00 Kallfärgning – en lek med färger! Eva Danielsson, FULLT! 

14.00 - 17.00 Karda, kamma, spinna ull, Lena Köster, FULLT! 

14.00 - 17.00 Bohus Stickning, Karin Kahnlund, FULLT! 

14.00 - 17.00 Sticka sockor som passar perfekt! Yarnesty, Anna Friberg  

 
 

LÖRDAGENS KURSER  
 

10.30 - 17.00 Spinn det garn du behöver, Lena Köster 

10.30 - 17.00 Påsöm, Anna-Karin Jobs, FULLT!  

10:30 - 13:30 Börja med fårskötsel! Pia Karlsson 

10.30 - 13.30 Dalbystygnet, Bibbi Bengtsson 

10.30 - 13.30 Yllevävar, bindning o kvalitet, Stefan Moberg 

10.30 - 13.30 Kallfärgning 1 – en lek med färger. Eva Danielsson, FULLT! 

10.30 - 13.30 Tvåändsstickning, grund, Karin Kahnlund, FULLT! 

14.00-17.00 Tvåändsstickning, grund o nybörjare, Karin Kahnlund 

14.00-17.00 Lamning och lamningshjälp, Åsa Lindqvist 

14.00-17.00 Nybörjarkurs, tovning, Erik Torstensson alt. Christina Ekelund, FULLT! 

14.00-17.00 Lär dig sticka brioche! Yarnesty, Anna Friberg, FULLT! 

 
 

SÖNDAGENS KURSER  
 

10.30-13.30 Flerfärgsvirkning, Anna-Karin Jobs FULLT! 

10.30-13.30 Brickbandsvävning, Louise Ström 

10.30-13.30 Flerfärgsstickning i trad. svenska mönster, Karin Kahnlund 
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LITE MER OM ...... 
 
TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI, GRETE LINDSTRÖM,  
Ett par broderade verk visas under FÅRfesten. Det är ”Den stora älgvandringen” 
och ”Moder Jord”. Stora broderier av Grete Lindström i ull och av återvunnet 
material. Verken finns att beskåda och centralt i skolan under FÅRfesten.  
 
DRESSED FÅR SUCCESS!  
Förra året bjöd på FÅRnyelse, nu har vi chans till Success! Täpp Lars står för regi, 
Caroline Waerme Eriksson för musiken och de medverkande visar utställares 
vackra plagg och prylar! Nästan en timmes garanterat trivsamt njutande av en 
alldeles underbar show! Fre 13 och 15,  lör 11, 13 och 15 och sön 13.  
Biljetter à 100: - finns att köpa i InFÅRmationen! 
 
BAGGBOXEN – FÖR TRÄTÄLJARE 
Bagg in Box! Fyra täljare in action! Lars Larsson, Christer Johansson, Gunnar 
Lindqvist, Gunnar Lindmark. Vad vore en FÅRfest utan Baggbox - nä nä - det går 
bara inte!  
Till Festen är Baggboxen laddad med många spännande slöjdämnen för dig att 
tälja på. Låna ett verktyg och tälj till din egen slynggaffel, härvel, nåldyna eller 
varför inte ett vackert nålhus mm, under sakkunnig handledning. Här möter du 
också en av Värmlands främste knivslöjdare, Christer, och kan beundra några av 
hans mästerverk och dessutom få en snabb lektion i hur man tillverkar de 
vackraste knivarna. Försäljning av bl.a. peg looms, ullkammar och turkiska 
sländor. 
 
NÄRHETENS KYRKA  
Fre. – lör. kl. 10 – 16.30, sön. kl. 10 - 15.30  

Café med kaffe och semlor,  
Utställning Södra Frykengruppen, FÅRmåleri i olika tekniker  
Anita Adolfsson, Anna Berglund, Inger Halvardsson, Ethel 
Jonsson, GunnBritt Gustavsson, Helena Quevedo Stahre, Ann-
Marie Lantz, Kerstin Hermansson och Ulla-Britt Jonsson         

 

Lördag kl. 18  Föreläsning i helgsmål, Klara gymnasium berätta om resan till 
Rwanda & Uganda 

 

Söndag kl. 11  Gudstjänst i Fårets tecken 
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SANNERUDSKYRKAN 
Fre. – lör. 11.30 – 14.00  

Sopplunch och konstutställning 
Utställare Gudrun Midebo-Johansson, Kil, Håkan Engmalm, Deje, 
Kerstin Hermansson, Kil och Xiaoyu Li, Kil 

 
Söndag kl. 10 Gudstjänst under temat FÅR – the Future, Församlingens pastor 

Adam Harknäs predikar 
 
 
ULLSKOLAN: VILKEN ULL ÄR BRA TILL VAD?  
I Sverige har vi fyrtiotalet fårraser som ger ull av olika slag och vi är många, både 
företagare och privatpersoner, som är fulla med idéer om vad vi tänker göra med 
all denna ull. Men vilken ull är bäst för det ändamål just du söker? 
Alan Waller och Roger Busch från föreningen ULLVILJA, ger vägledning och 
kunskap på kursen. Tillsammans ser och känner vi närmare på ull av olika raser 
för att lära mer.  
 
FILMEN STICKSPÅRET – BOHUS STICKNING 
 Från nödhjälpsarbete till världssuccé. Under 30-talets depression fick inte 
stenhuggarna tjäna mer än 110 kronor i månaden på statens stödbeställningar. 
Detta gick inte att försörja en familj på. En delegation stenhuggarfruar från norra 
Bohuslän besökte då landshövdingen i Göteborg. Han lämnade över ärendet till 
sin hustru Emma Jacobsson. Hon åkte runt i Bohuslän och testade olika 
sysselsättningar, som kunde ge lite extrainkomster. Detta blev början till Bohus 
Stickning, en världssuccé! Kjell Anderssons film är ett engagerat dokument över 
ett unikt projekt, där hantverk, konstnärlighet och inte minst kvinnohistoria knyts 
samman. Kjell Andersson, KMA Filmproduktion, www.kmafilm.se/produktioner/
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DEN KIRGIZISKA JURTAN – JURTA BETYDER HEM 
Ordet jurta betyder hem. I jurtan har man mattor och andra textilier av filtad ull, 
mönstrade och i starka färger. Som bostad har nomadtältet en central plats i 
många kirgizers liv. Filttältet är därför självklart en viktig del i rituella samman-
hang och på fester. 
 

Idag är jurtan och filtmattorna upptagna på 
Unescos lista över immateriellt kulturarv 
som behöver omedelbart stöd för att inte 
försvinna. 

Jurtan finns också representerad i 
Kirgizistans flagga, som är röd och har en 

gyllene sol i mitten med 40 strålar. I mitten finns ett stiliserat tak till en jurta. 
Solens 40 strålar representerar de 40 kirgiziska stammar. 

Kirgizistan, ett bergigt land i Centralasien med rötter i nomadkulturen. Den 
nomadiska livsstilen finns kvar i Kirgizistan under sommaren när får och getter 
drivs på bete upp till bergen. Då bor man oftast i flyttbara hem, jurtor, runda tält 
av filt. De är enkla att ta ner och transportera till nästa plats. 

Kerstin Paradis kommer att vara vid sin jurta under FÅRfesten. Hon kommer 
också att hålla föredrag i FÅRum en gång var dag. Sagostund för förskolebarn 
(alltså upp till 7-8 år sådär) i jurtan varje dag 10.30-11, 12.30-13 och 15.30-16. 

 
BOHUS STICKNING 
Vi har skapat ett tema utifrån Bohus Stickning, där 
det ingår en kurs i själva sticktekniken. Filmen om 
hur Bohus Stickning kom till finns beskriven på sid. 
29. Och så är Pernille Silverberg på plats som 
utställare med alla sina Bohuströjor, koftor, mössor 
m.m.  

En sprakande fest och ett fyrverkeri för de kvinnor 
som kämpade för sin familjs överlevnad genom 
dessa så otroligt vackra arbeten!
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Foto Karin Granström, Kil 

 
FÅRBESÖK 
Varje dag presenteras olika fårraser, utanför skolans entré.  
 

Fredag: 
Värmlandsfår – Allmogefår - Pia och Per Karlsson Finnbråtens gård,  
Finullsfår - Svensk lantras. Kerstin Karlsson, Höglunda, Kil 
 

Lördag: 
Gotlandsfår (förr Pälsfår) - Johan Sandström, Smedsta fårgård, Kil  
Sveafåret - en korsning Finull och Texel Karin och Bengt Elfman, Molkom 
Leicesterfår - Ulrika Bergvall, Lilla Höglunda, Edsvalla 
 

Söndag: 
Dorper - härstammar från Sydafrika. Ingegerd och Sven Rejnö Sörgården 
Walliskt svartnosfår - Marita Tauni, Åkerbo Blacknose, Ölme 
 
 

GERILLASLÖJDSFESTIVALEN GOES FÅRFESTEN!  
 

  

Tillsammans med FÅRfestens besökare gör vi en 
gemensam matta av ull – vi gör garnbollar och 
låter vår garnbollsmatta växa fram med allas 
våra tankar, önskningar och åsikter. Gemensamt 
skapar vi #voicesofyarn – välkommen att vara 
med! 
Gerillaslöjdsfestivalen finns på plats på 
FÅRfesten, vi startar mattan 14.00 på fredag och 
gör garnbollar med alla som vill under helgen.  

Gerillaslöjdsfestivalen består av Maria Yvell (@virkadygnetrunt) och Frida Arnqvist 
Engström (@kurbitsmedia). Gerillaslöjdsfestivalen är ett kreativt nätverk och ibland 
en plats där vi samlas för att manifestera våra åsikter genom hantverket.  
Instagram och Facebook, www.gerillaslojdsfestivalen.se Vallgatan, Lammbaren 
 

Foto ovan Gerillaslöjdsfestivalen 
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KILARENA – ULL, KLIPPNING, FILM, CAFÉ M.M. 
 
Arenan ligger några hundra meter norr om Sannerudsskolan, Industrigatan 1.   
 

FREDAG 
 

10.00 – 17.00 Cafét öppet, kaffe/te/dricka, kaffebröd och smörgåsar 

13.00 – 13.30 En hyllning till Får och Ull. Ny film från Fåravelsförbundet  

14.00 – 16.00 B2B – Business to Business – möte för inbjudna deltagare 
 

LÖRDAG 

12.00 – 18.00  RÅULLSMARKNADEN i samarbete med Värmlands 
Fåravelsförening  

12.00 – 12.30 och 14.45 – 15.15 En hyllning till Får och Ull, ny film från 
Fåravelsförbundet   

12.30 – 14.30     Demonstration och information om fårklippning och ullhantering      
av fårklippare Linnea Eklund och Magnus Wuolo   

 

                                                  
 

 
ÅRETS GULDBAGGEMOTTAGARE -  FIA SÖDERBERG 
FÅReningen FÅRfest i Kil motiverar valet av årets stipendiat: 
Fia Söderberg, Ullförmedlingen, har skapat en modern plattform, där en 
ullmarknad möjliggör en effektiv köp/sälj-process. En podd bistår med kunskap, 
väsentlig för att både producenter och konsumenter ska kunna göra bra val. 
Facebook-gruppen underlättar och uppmuntrar informationsutbyte, diskussion 
och inspiration. Med stor kunskap och ett målinriktat förhållningssätt har Fia 
Söderberg bidragit till att öka utvecklingen av och tillgången till rätt ull till rätt 
användning. 
 

FÅRum fredag 28 februari kl. 11.00, utdelning av stipendiet och Fias föreläsning.  
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VI EXPANDERAR! GRÖNA RUMMET, KILARENA OCH KILS BIBLIOTEK 
För att få till lite mer plats för alla våra besökare så har vi i år ökat ut lokalerna. I 
skolan utnyttjar vi en sal en trappa upp, vid FÅRum. Det är Gröna Rummet. Där 
har vi verksamhet hela dagarna. I år har föreningen ULLVILJA ”ullskola” där och 
det är landets kunnigaste ullkännare som är lärare. Tanken är att man ska kunna 
lära sig hur en viss ull ska användas. Och så det motsatta – vilken ull behöver jag 
till ett visst projekt? 

På Kils Bibliotek, Kommunhuset mitt emot järnvägsstationen på Storgatan, där 
har vi en riktigt häftig utställning. Det är FÅReningens medlemmar som ställer ut. 
Kolla in och njut – inte bara av de inspirerande alstren – utan också av allt gott 
som cafét serverar. 

Och så har vi återtagit Kulturhuset KilArena! Det var där det började, Kils 
Slakteris/ Scans lokaler. Visserligen hade slakteriet upphört tidigare, men den 
gamla auktionshallen, djurstallarna, styckningsrummen fanns ju kvar. Där började 
FÅRfesten, det känns så länge sedan! Vi trivdes bra där, nostalgiskt med de röda 
tegelbyggnaderna, där det varit liv och rusch. Men byggnaderna såldes och vi 
flyttade in i Sannerudsskolan.  

Men nu är vi tillbaks igen! Med faktiskt ett program som har anknytning till den 
tidigare verksamheten. Det är produktionsanknutna verksamheter, de flesta i 
samarbete med Fåravelsförbundet och Värmlands Fåravelsförening. Film om den 
fantastiska ullens möjligheter, demo av fårklippning av mycket erfarna klippare, 
råullsmarknad m.m. Tänk när man stängde, låste och lämnade auktionshallen – 
kunde man då föreställa sig att här skulle det klippas får ett par decennier 
senare? 
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KNYT AN FÅR THE FUTURE! 
Välkommen att återuppliva ryaknutarna tillsammans med oss på FÅRfesten! Det 
finns material till att göra armband, väskor, 
plånböcker och fingerdockor på plats. På dessa 
dekorerar du med ryaknutar som skapar härliga 
fransar! Vi skapar med ylletyg, ullgarn, nål och 
sax. 
Vi ska också skapa vårt årshjul. Vi kommer knyta 
gemensam konst i form av ett stort hjul där vi 
reflekterar kring årstiderna och specifikt fårets år. 
 

Du är välkommen oavsett om du precis lärt dig 
knyta skorna, kan massor med knutar eller aldrig har knutit i hela ditt liv!  Det 
finns flera handledare på plats att hjälpa dig med teknik och idéer. Barn under 7 
år i vuxet sällskap 
 

Workshopen genomförs av studenter från Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 
vid Göteborgs universitet. Planeringen har ingått i kursen Entreprenörskap och 
företagsekonomi för kulturhantverk för studenterna som går tredje året. 
 

Workshopen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Region Värmland 
och FÅReningen FÅRfest i Kil. Vallgatan/ Danssalongen 
 
REN ULL – ÖPPEN VERKSTAD 
Här kan Du inspireras till hur du vårdar och förlänger livet på Dina ylleprodukter. 
Ta med ditt stickade ylleplagg som behöver ”FÅRnyas” eller få en synlig lagning. 
 

 Foto                    
Monica Modig Rauden. 
                                                                             
Här träffar du Barbro Wilhelmsson, Margit Karlsson, Kajsa Larsdotter och 
hemslöjdskonsulent Carina Olsson, Region Värmland.  
Information och frågor: Carina Olsson 070-331 13 64, Vallgatan, Lammbaren 

     Med stöd från Kulturrådet       

Stickakuten ger råd och tips. 
 Tvätta mindre - vädra mera. 
 Synliga och osynliga lagningar, förstärk ett 

begynnande hål… 
 Prova på att knyppla i ull. 
 Tvätta mindre - vädra mera. 
 Synliga och osynliga lagningar, förstärk ett 

begynnande hål… 
 Prova på att knyppla i ull. 
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VÄLKOMMEN TILL FÅRENINGEN FÅRFEST I KIL! 
 
Det är enkelt att bli medlem och delaktig i en inspirerande verksamhet!  
  
Tisdag- och onsdagkvällar är det FÅRfestaktiviteter i våra lokaler, Ullverksta'n på 
f.d. Kils slakteriområde. Du är välkommen att titta in och kolla vad som händer - 
och självklart att delta! Syftet med föreningens verksamhet under den tid på året 
som det inte är FÅRfest (362 dagar alltså!) förbereder vi oss, pustar ut med 
utvecklande verksamheter som kurser, studieresor, eget skapande arbete m.m. Vi 
måste ju vara i form till nästa FÅRfest! 
  
Medlemsavgiften är 100: - för ungdomar, från 18 år är avgiften  
200: - per person. För familj är medlemsavgiften 300: -. Med familj menas max. 
två vuxna och hemmaboende barn t.o.m. 20 år.  
 
Du kan ordna Ditt medlemskap i InFÅRmationen under FÅRfesten eller anmäla 
Dig på vår hemsida.  
 
FÅReningen FÅRfest i Kil 
c/o Anna Westlund 
Södra Smedsta 1 
665 91 Kil 
 
farfestintresse@gmail.com 
+46 70 302 73 45 
Organisationsnummer 802455–7624 
 
Farfestikil.com 
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Broderi och foto, Anna-Karin Jobs Arnberg 
 

 
HÄR KOMMER ALLA VÅRA TACKOR 

 

En krans av de vackraste blomster vill vi ge var och en som varit 
med på Festen! Tack kära besökare för att Du tog Dig tid och kom 
till festen! Vi hoppas att du blivit inspirerad, fått lite kunskap och 
njutit av den stora marknaden! Förhoppningsvis har Du också knutit 
nya kontakter. Utan Dig - ingen fest!  
 

Tack alla politiker och tjänstemän i Kils kommun, Sunnanå BK, 
Equmeniakyrkan Fagerås, Hemvärnet i Värmlands län, Gun och Karins 
Tovningsgrupp Hammarö, Röda Korset kretsarna Kil, Frykerud, Boda, 
Stora Kils Församling och Lottakåren, Lions Kil, Sannerudskyrkan, Kils 
restauranger, hotell, vandrarhem och privata uthyrare, Region 
Värmland, Elever från Ledarskapsutbildningen, slöjd, Göteborgs 
Universitet, utställare, föredragshållare, kursledare och alla som 
möjliggör Festen! 
 

Tack för musiken! Midsommarorkestern, Frykeruds spelmanslag, Kils 
Brassensemble, Kören Kören!!!  
 

Nu börjar vi förbereda nästa FÅRfest! Och det är Du som berättade 
att Du tyckt om vår FÅRfest, Du som hejade på, kom till vår verk-
samhet, som ville veta mer, som synbarligen njöt av något som har 
med detta lilla ofantliga djur – FÅRET – som givit oss lusten att 
fortsätta och fortsätta och fortsätta! Vi ses 2021! 
 


