
BERÄTTARKVÄLLAR PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Måndagar i juli och augusti 

Vårt koncept med berättarkvällar bjuder i år på flera spännande teman och 
gäster. Kjell Höök kommer för att berätta om Kungariket Hälsingland 
 – en historisk betraktelse om när Hälsingland var som störst. Gunilla 
Björs och Anna Thunell låter Järvsödräkten vara i fokus och under en av 
kvällarna visas filmen Den förbjudna dörren, av och med Cecilia Bruce 
och Messmörsteatern. Läs mer om dessa och de andra berättarkvällarna i 
programmet. 

KURA SKYMNING MED MAT FRÅN FÖRR
Torsdagar i juli och augusti

Nyhet för i år! Njut av Karls på bästa sätt genom att få smaka traditionella 
rätter från bygden - ät som man gjorde förr! Kvällarna fortsätter sedan 
med olika teman som allsång, bio på tunet med Driver dagg faller regn 
eller podpremiär med Historier från Hälsingland.

KONSERT MED FROM-OLLE
Söndag 12 augusti

Under Liv-Antesträffen i Boda kommer Järvsö Spelmanslag att frossa i 
spelmannen From-Olles låtar. De inleder spelmansstämman med konsert 
tillsammans med gäster och sedan blir det traditionsenligt allspel,  
buskspel och fika!

HARSENS FÄBODMUSEUM & SVEDBOVALLEN

Då Svedbovallen beviljats medel till ett utvecklingsprojekt kommer det 
att bli renoveringar under sommaren 2018, med nyöppning 2019. 
Därmed passar Harsens fäbodmuseum på att göra lite extra aktiviteter 
under sommaren, bland annat fäbodslöjd för hela familjen samt två olika 
föredrag. Utöver detta blir det naturligtvis också visningar som vanligt.

Är du nyfiken på Svedbovallen? Läs mer på www.svedbovallen.se

DITT MEDLEMSKAP ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

Utan alla våra aktiva och stödjande medlemmar skulle vi inte kunna ha en sådan fin och utåtriktad verksamhet. Välkommen du också!

Medlemsavgift 2018: Enskild medlem 200 kr, familj 300 kr och företag 600 kr. 
 Betala via Pg: 33 33 66-3 eller Swish: 123 682 52 77. Glöm ej att ange avsändare och gärna e-postadress, märk även med ”Medlemsavgift”.

Vi tar gärna emot bidrag också till föreningens verksamhet, via ovanstående betalningsalternativ.

Med glädje ser vi fram emot denna sommar då vi har flera nyheter i vårt sommarprogram, några av dem kan du läsa om nedan. 
Det är ingen självklarhet för oss att kunna ge ut detta sommarprogram, det ligger stort arbete bakom och kostar mycket för vår 

ansträngda ekonomi, men i år har ICA Supermarket i Järvsö sponsrat oss med trycket! Vi är oerhört glada och tacksamma för detta. 
Programmet finns bifogat i detta brev.

Hoppas du vill uppleva hembygden tillsammans med oss i sommar!

GLAD SOMMAR ÖNSKAR VI DIG!

Håll dig uppdaterad om vår verksamhet och våra aktiviteter på Facebook och vår hemsida www.jarvsohembygdsforening.se

Järvsö Hembygdsförening önskar dig en härlig sommar!
Hälsningar Trine Svensson, ordförande
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