Välkommen till

Sommaren 2017
Ett utflyktsmål för hela familjen.
Naturskönt beläget vid Åreskutans fot.
Ströva runt på egen hand, fika i Bergstugan, njut av utsikten. Följ med våra guider och se det stora vattenhjulet
med stånggång och pumpar i full aktion.
Åk E14 till Björnänge, 3 km öster om Åre.
Ta av mot Fröå gruva & ÅreBjörnen, efter 7 km är Du
framme.
Ett minnesvärt besök önskas Er av
Föreningen Fröå Gruva
Sommaröppet varje dag: 23/6 - 20/8
Receptionen öppen 11.00 - 16.00, tel. 0647-320 70
Guidning dagligen 11.30 & 14.00
Beställ guidning på andra tider: tel. 0647-323 98,
070-320 95 64, e-post: info@froagruva.se
Besök gärna vår hemsida: www.froagruva.se
Bergstugans servering öppen dagligen: 11.00-17.00,
samt på best. tel. 070-220 18 58
Bergstugans hemsida: www.bergstuganfroa.se
Receptionen tar kontant/Swish, Bergstugan tar även kort.

Sommarprogram 2017
Midsommarafton 23/6:
kl 12.00: Traditionsenligt Midsommarfirande med dans kring
lövad stång, under ledning av Acke Fahlén.
Traktorer med lövade vagnar avgår från ÅreBjörnen kl 11.00.
Saft och bullar till barnen. Lotteri. Musik. Per från Ica Björnänge bjuder på godisregn. Ridning för barnen.
Bergstugan hälsar välkommen med mat och fika.
.

10/7-16/7: Kopparsmeden Lennart Wadin hälsar välkommen
till smedjan. Han tillverkar och säljer unika föremål, som bara
kan köpas på Fröå.
14/7- 16/7: Lokala hantverkare huserar på Fröå Gruvvind
med försäljning och utställning av allehanda alster. (kontant
betalning önskas)
15/7 - 16/7: FRÖÅDAGARNA, 11.00 - 16.00
Öppet i torp och stugor. Gustafsgruvan, Pumphuset och
Konsten är öppna och bemannade. Musik. Guidade turer.
Kopparsmeden finns i smedjan. Kolbullar gräddas. Tunnbröd
bakas och säljs.
Ridning för barnen lördag 11–15
15/7: ca kl:12.00 Fröå föreningens ordf. Anders Hedström
har slåtter på gammalt vis, lien och räfsan skall användas
och höet skall hässjas. Kom gärna och prova på.
Skvaltkvarnen visar Anders ca kl. 15.00
Tunnbröd bakas och säljs varje lördag 1/7 - 19/8
samt på Midsommarafton och Fröådagarna.
(Reservation för ändringar)

Kultur & Underhållning
Tre torsdagskvällar i augusti bjuder vi in till underhållning
på Gruvvinden.
Evenemangen börjar kl: 19:00
Entre´ kan betalas kontant eller med Swish
Lotterier och fikaförsäljning med hembakt varje kväll.
3 augusti: Inga-Lill och Sven-Olof
Två tredjedelar av Trebadurerna bjuder på ”Musik skall
byggas utav glädje”, ett program där olika musikstilar blandas.
10 augusti: ”Samorfjöset” (Sommarladugården)
En berättarföreställning från en tid i västjämtland då samorfjöset var i bruk. Berättelser och bilder om människor,
miljöer och hur man kunde ta mjölkvägen till Lycka och karamellan. Framförd av Linda Forss på begriplig jamska och
svenska
17 augusti: Vi gästas av våra lokala musikkändisar
Jan Tyve och Hasse Lundhag. Med sig har dom musikprofessorn Jonny Johansson, nu hemkommen från ”staterna”,
med sin magiska gitarr. Det blir en kväll med visor, schlagers och jazz.

(Reservation för ändringar)
Studie förbundet NBV stöttar dessa evenemang

