
                Berättarfest 3 - 10 juli 2011  
 

 
Välkommen till en spännande vecka där 
berättelsen står i centrum! Vi tar dig till platser 
och miljöer där dramatiska, roliga och - en del 
alldeles vanliga saker har utspelat sig. Alla bär 
vi på våra historier, en skatt att dela med sig av! 

www.berattarfest.se 



Berättarläger - StoryCamp 
2011 
Är du en blivande storyteller? 
Vill du tillbringa några härliga 
sommardagar vid havet med att berätta, 
skriva och uppleva roliga saker? 
På Stora Hammar kommer vi att leva 
härligt lägerliv med allt ifrån bad vid 
egen brygga till inspirerande 
skrivstunder i skuggan. 
Lägret tjuvstartar sommarens berättarfest 
och vår avslutning blir den officiella 
starten på veckan! 
Kontakt:  
Zarah Necksten och Sofie Wiblom,  
storycoaches@live.se             
www.storycoaches.wordpress.com 
 
 
Invigning av berättarfesten 
Kl 16.00, Stora Hammar 
Lägrets avslutning blir starten på berättarfesten. Eftermiddagen 
kommer att bjuda på tävlingar, berättande, överraskningar och fika.  
Varmt välkommen! 
  

 

TORSDAG-
SÖNDAG 

30/6-3/7 

SÖNDAG 



I Dackes spår med inslag av teater 
Kl 17.00 Flakens gård 
Följ med på en vandring i den gamla gränsbygden mellan Sverige 
och Danmark. Du träffar flera intressanta personligheter längs 
vägen. Vi avslutar med korvgrillning. 
Nils Dacke: Bengt Johansson 
Hur gick kriget? Allan Persson 
Dackes tragiska slut: Kerstin Holgersson 
Karamell-Beda: Barbro Abrahamsson. 
 
Entre: 50 kr, korv o kaffe ingår 
Arrangeras av Flakendagen/Leif Johansson, Bengt Johansson och 
Barbro Abrahamsson 
Tel 0455-930 73  
 
 
 

Historisk vandring längs Björkerydssjön  
samt besök på Björkeryds Bruk 
samling vid fågeltornet i Björkeryd, kl 18.  
Björkeryd – en by som blomstrade med Krösnabanan som livsnerv. 
Guidning i byn och runt sjön ca 1 tim av Bo Nilsson, barnfödd i 
Björkeryd. Därefter besök på Bröderna Fagerströms bruksmiljö – 
Björkeryds Bruk. Här finns smedja, såg, mekanisk verkstad, 
snickeri m m med fungerande maskiner från början av 1900-talet. 
Kanske kan du få höra tändkulemotorns dunkande när den driver 
sågverket. 
Medtag kaffekorg för fikapaus när vi kommer till Fagerströms 
bruksmiljö.  
Pris:60:-  
 
Arrangeras av Björkeryds Intresseförening,  www.bjorkeryd.se 
Bo Nilsson, tel 0455-484 15 

SÖNDAG 

TISDAG 



Vardagslivet på landet ur ett historiskt perspektiv 

Kl 14.00 - 18.00 Spjutsbygds gård 
Hemslöjdskonsulent Nisse Stormlod och husfrun Ulla visar 
museiföremål och berättar om livet på landet ur ett historiskt 
perspektiv. Under hela eftermiddagen finns möjlighet att titta på 
utställningen. 
Välkommen att besöka gården och gör en resa i tiden. Delta i 
tävlingen och ta chansen att få en vinst med dig hem. 
Butiken kommer att ha erbjudande på utvalda varor under hela 
dagen. Smaka på gårdens egna lammprodukter, vi grillar under hela 
eftermiddagen. 
 
Arr: Spjutsbygds gård, Ulla Zimmerman och Lennarth Andersson, 
tel 0455-430 20 www.spjutsbygd.se 

 

Myter och skrönor om folk och fä  
i norra Rödebys skogar  
Kl 18.00 Stengöls skola 
Vi samlas för gemensam bilfärd till 
sägenomspunna platser i vår vackra bygd. 
Därefter åker vi till hembygdsföreningens 
badplats vid Stengölen och grillar korv. Runt 
lägerelden lyssnar vi till berättelsen om 
Stengölens mörka hemlighet. 
När skymningen faller blir det fladdermussafari. 
Ta med fikakorg och något att grilla. Vid regn 
flyttar vi in i skolan 
 
Entré 30:- familj 70:- 
Arrangör: Rödeby norra hembygdsförening,  
Bernt Runesson, tel 0455-434 39 

ONSDAG 



Kulturvandring i Lockansmåla 
samling kl 18.30 
Träd in i medeltiden! Här i Lockansmåla i norra Ronneby kommun 
finns en medeltidsby med syfte att sprida kunskap om bl a gamla 
hantverk, natur- och kulturlandskapet genom tiderna.  
Vi börjar kl 18.30. Kl 19.00 guidning av byn och kl 19.30 börjar 
berättelserna under eken. 
Entré 50 kr (vuxna) 20 kr barn (grundskoleungdom) 
Ta gärna med fikakorg. 
Viss försäljning av t ex böcker. 
Arrangör: Horsahallens gille, Ann Möllerström, tel 0763-09 96 69 
www.horsahallensgille.se 
 
 
 

Vandringar i Kristianopel och Bergkvara 
 

Kl 16.00 Dramatiserad vandring i sjöfartens spår  
plats: Bergkvara i Torsås kommun 
Guide Michael Helgesson Biljettköp: Torsås turistbyrå 
 

Kl 19.00 Christian IV´s stad - staden som försvann  
plats: Kristianopel 
Följ med kulturhistorikern och författaren Michael Helgesson på en 
vandring fyrahundra år tillbaka i tiden. Gå i historiens spår och 
lyssna till berättelsen om 1600-talsstaden som en gång var den 
danska kungens stolthet och värn mot Sverige.  
Biljettköp: Handelsboden Kristianopel 
 
Under veckan finns möjlighet att ta del av fler spännande 
vandringar bl a i Karlskrona. Se mer information på 
www.kulturkompaniet.net  Michael Helgesson, tel 0708-13 66 64 

TORSDAG 



Jubileumskonsert – musik och mystik vid åkanten 
Kl 20.00 Ekbergska huset, Nättraby 
Nättraby Hembygdsförening firar 20 - årsjubileum med pompa och 
ståt. Ekbergska huset är vackert beläget vid Nättrabyån, där den 
gamla välvda stenbron bildar en vacker silhuett. 
Kl 20.00  Jubileumsfirande med högtidstal, musik, underhållning 
och förtäring.         
Kl 22.00 (eller när mörkret faller på) Konsert vid åkanten med 
fantastiska gäster som sjunger,  spelar och underhåller. 
 
Arrangör: Nättraby Hembygdsförening 
Ingegerd Holm, tel 076-882 28 03   
 
 

Berättarauktion - Berättarkväll 
Kl 17.00 Holmamåla Gård 
Berättarauktion  - Katarina Mazetti och Michael Helgesson berättar  
en mer eller mindre osannolik historia om varje föremål före 
utropet. Auktionsutropare är Bengt ”Dacke Johansson”. 
Behållningen från berättarauktionen går till Diabetesfonden. 
Musikunderhållning med Andreas Jeppsson och Roger Hante. 

 
Berättarkvällen fortsätter sedan i sällskap med den danske 
berättaren Karl-Erik Frederiksen, som bl a har medverkat på 
Berättarfestivalen i Ljungby och Berättarklubben i Landskrona. 
Han kallar sig ”trollolog” med specialitet gamla nordiska sagor, 
ofta översatta till nutida förhållanden. Hemsida 
www.tisvilde.com 
 
Sommarbuffé serveras mellan kl 17.00 – 20.00. 
Pris: 150 kr inkl sommarbuffé. Förhandsboka gärna. 

 
Arr: Holmamåla gård, Jan & Gunnel Jeppsson tel 0455-920 02 
www.holmamala.com, mail:info@holmamala.com 

FREDAG 

LÖRDAG 



 
”Kur i Fur" Kl 16.00 Älmtamåla 
En komedi med intriger och kärlek på sanatoriet i Fur 1949. 
Kärleken lever på sanatoriet! - trots allt! 
Regi Sylvia Edvinsson  
 
Entré: 100:- (vuxen) 50:- (barn) 
Arrangör: Älmtamåla skolrotes intresseförening och 
Teatergruppen Jord i Skorna 
www.saleboda-fur.net 
 
 

 

SÖNDAG 
10/7 

Bra att veta: 
Alla platser för evenemangen finns utmärkta på 
kartan på baksidan. Skyltning finns utmed de större 
vägarna. Ang tillgänglighet och 
handikappanpassning, v god kontakta resp 
arrangör. 



Se mer av natur och kulturarv i östra Blekinge 
Tre Trappsteg arrangerar cykelpaket, vandringar och andra 
aktiviteter med inriktning  mot natur– och kulturarv. Från 
skogsbygden i norr till skärgården i söder.  
Läs mer på hemsidan www.3trappsteg.se                                                                     
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Här ser du var alla 
arrangemangen äger 
rum under veckan. 
Mer info på 
www.berattarfest.se 
tel 0733-428 550 

Vill du bli medlem i Berättelser 
under Eken?  
Vi som är med i föreningen vill gärna 
utveckla berättandet som konstform i 
vårt område. Välkommen du också! 
Se mer information på hemsidan 


