Upplev och uppskatta hembygden i sommar!
Återigen är vi stolta att få släppa vårt fantastiska, välfyllda sommarprogram!
I år distribueras programmet tillsammans med Mellanljusningen, tusen tack Staffan Bergner för den möjligheten!
Det kommer också att finnas utspritt över Järvsö på olika platser, samt på hembygdsgården såklart.
Även i år samarbetar vi med Järvsö Församling.

Några aktiviteter som vi vill lyfta lite extra är RÖJARDAGEN & RÖJARFESTEN, ett arrangemang som är oerhört viktigt för att hålla ett
öppet landskap i Järvsö och samtidigt får vi en anledning att träffas i byarna och fira tillsammans på kvällen!
Spännande BERÄTTARKVÄLLAR PÅ HEMBYGDSGÅRDEN är något vi vill fortsätta med och göra ett koncept utav.
I sommar blir det tre olika kvällar då vi får besök av Anders Assis, Cecilia Bruce och Carita Järvinen. Detta är också ett bra tillfälle att få besöka
vår egen hembygdsgård i Järvsö!
Hälsingegården Karls i Bondarv är alltid ett fint besöksmål och i år återuppstår KARLSGÅRDSSPELET! Ett ljus- och ljudspel om gårdens
historia som visas under några sena augustikvällar när skymningen faller. Publiken sitter ute på gårdstunet med himlen som tak.
Även LIV-ANTESTRÄFFEN I BODA är något vi vill puffa för. Det är en gemytlig spelmansstämma i det lilla formatet som hålls vid
spelmannen Liv-Antes gamla stuga. I sommar satsas det lite extra då Järvsö Spelmanslag med vänner kommer att genomföra en konsert innan
allspelet och buskspelet börjar.

Ditt medlemskap är viktigt för oss!
Utan alla våra aktiva och stödjande medlemmar skulle vi inte kunna ha en sådan fin och utåtriktad verksamhet som vi har nu. Därför är vi
otroligt tacksamma för ditt medlemskap som hjälper oss i vårt arbete och engagemang för bygden. Är du intresserad av att bli funktionär är du
varmt välkommen att höra av dig till oss och tala om vad du kan och vill hjälpa till med.
Medlemsavgiften sätts in via Bg: 5624-6853 eller Swish: 123 682 52 77. Enskild medlem 200 kr och familj 300 kr.
Glöm ej att ange avsändare och gärna e-postadress, märk även med ”Medlemsavgift”.

Välkommen till Hembygdsgården!
Föreningen har nu sitt utgångsläge på hembygdgården intill Öjebergets fot. Vi är glada att få ”komma hem” igen och börja lägga lite energi på
att utveckla platsen. På hembygdsgården finns vår personal som ger dig information om Järvsö förr och nu.
Här finns också böcker och andra produkter med lokal anknytning. Hjärtligt välkomna!
Öppet: Helgfri måndag, onsdag och fredag kl 10-14.
För att hålla dig ännu mer uppdaterad om vår verksamhet och våra aktiviteter kan du följa oss på Facebook
och vår hemsida www.jarvsohembygdsforening.se

Järvsö Hembygdsförening önskar dig en härlig sommar!
Hälsningar
Trine Svensson
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