
Hembygdsdagar  
med riksstämma 2019

24–26 maj i Östersund

Allt du behöver veta om riksstämman.

PROGRAM

TEMA: Hembygds- turism
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Heimbygda önskar er hjärtligt välkomna  
till Östersund och Jämtland/Härjedalen!

Vi är glada för att vi har fått möjligheten att stå som värdar 
vid 2019 års riksstämma och ser fram emot att träffa er och 
visa lite av allt Jämtland och Härjedalen har att erbjuda.

Vår stora stolthet är Jamtli med den nybyggda 
nationalmuseumsdelen och där en av våra 
medlemsföreningar, Jamtlis Gynnare, gör en stor insats som 
volontärer. Men minst lika viktigt är allt det ideella arbete 
som görs av våra 10 000 medlemmar i drygt 70 föreningar 
spridda över hela länet. Under invigningsdagen på Jamtli 
och på våra hembygdsresor på söndag kommer ni att få 
tillfälle att uppleva en del av det som händer hos oss. 

Årets tema är Hembygdsturism och det passar speciellt 
bra att diskutera i ett turistlän som vårt. Vi ser en ständig 
ökad efterfrågan på upplevelser som innehåller mat, kultur 
och friluftiv, gärna i kombination och det finns många 
möjligheter för hembygdsrörelsen att haka på utvecklingen.

God mat gjord på lokala råvaror är ett måste när ni 
besöker matlänet Jämtland och vi hoppas att ni ska låta er 
väl smaka! 

Vi ser fram emot att träffa er alla!

Heimbygdas styrelse genom Trine Amundsen, ordförande



HITTA RÄTT I ÖSTERSUND

Clarion hotell grand ligger i centrala Östersund på Prästgatan 16, 
ungefär 400 meter från centralstationen. 

Cirka 1 km från hotellet ligger friluftsmuseet Jamtli på adressen 
Museiplan 2.

På lördagskvällen går en gemensam buss från hotellet till 
Arctura Östersund lördag kl. 18.30. Eller så tar du en 25 minuters 
promenad.

Om du trots det korta avståndet behöver åka buss, kan du ta buss 
6 och 9 från centralstationen till hotellet och buss 6 mellan hotellet 
och Jamtli. Se busstider på www.ltr.se

HAR DU FRÅGOR OM RIKSSTÄMMAN?

Kontakta Susanne Salomonsson vid SHF
susanne.salomonsson@hembygdsforbundet.se

Du hittar också information på:  
www.hembygd.se/hembygdsdagarna

Östersund  
central station

Clarion hotel 
Grand

Jamtli
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STÄMMA & BOENDE

Plats: Clarion Hotel Grand Östersund.
På hotellet kommer de deltagare som 
bokat rum via SHF att bo. Här  kommer 
också stämmo förhandlingarna äga rum 
under lördagen. 
Adress: Prästgatan 16, Östersund
Telefon: 063-55 60 00 
E-post: cl.ostersund@choice.se
Hemsida: www.nordicchoicehotels.se/
hotell/sverige/ostersund 
clarion-hotel-grand-ostersund
GPS koordinater: 
63°10’47.7”N 14°38’11.2”E
63.179918, 14.636453   
Incheckning: Kl. 15. Utcheckning  
före kl. 12.
Parkering finns nära hotellet (utomhus 
gratis och parkeringshus 150 kr/natten).

INVIGNING OCH MIDDAG

Plats: Jamtli 
Adress: Museiplan 2, Östersund
Telefon: 063-15 01 00
Epost: info@jamtli.com
Webb: www.jamtli.com
Öppettider: kl 11–17.
GPS museet: 
63°11’13.0”N 14°38’12.6”E
63.186947, 14.636825 
Parkering finns (avgift på vissa platser).

Här finns förslag på aktiviteter för 
medföljande som inte vill delta vid 
lördagens stämmoförhandlingar:

Vårmarknad på Jamtli:  
www.jamtli.com/evenemang/ 
varmarknad-pa-jamtli

Östersunds nya trendiga 
 innergårdar: norra-station.nu/ 
och  www . hamngatan12.se/page/ 
magasinet-caf-och-inredning

Glas: www.storsjohyttan.com

Keramik: www.drejeriet-keramik.se

Hantverk: www.gaupahantverk.se

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR MEDFÖLJANDE

Fredag  24 maj

Program:

09.00–10.00: Regist-
rering och fika på Clarion 
Hotel Grand.

10.00–12.00: Samtal, programmet 
kommer inkom kort, plats Clarion 
hotel Grand.

11.30–12.30: Lunch på Clarion 
hotel Grand.

12.30–16.30: Stämmo-
förhandlingar på Clarion Hotel 
Grand.

19.00: Hembygdsfest på  Arctura 
 Östersund. Gemensam buss, 
 alternativs en halvtimmes promenad.

PROGRAM

Program:

14.00–18.00:  
Invigning och aktiviteter  
på friluftsmuseet Jamtli.

18.30–19.30: Registrering  
på Clarion hotel Grand.

19.30: Middag på Clarion Hotel 
Grand, se nedan.

PROGRAM

Lördag  25 maj 
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HEMBYGDSFEST
Välkommen till hembygdsfest lördag 25 
maj på Arctura Östersund! 

På toppen av den 55 meter höga 
hetvattentermosen med utsikt över 
sjö, fjäll och skog serveras middag 
med jämtländska smaker i den ljusa 
vårkvällen.

Det kommer att gå buss mellan 
hotellet och Arctura. För de som vill 

promenera tar det 
ungefär 30 minuter. 
Under middagen bjuder 
vi på underhållning med 
Beppe-tema och glad musik.

Middagen börjar kl. 19 och kostar 
500 kr person inklusive alkoholfri 
måltidsdryck. Andra alternativ finns att 
köpa på plats.

Under söndagen kan du välja mellan 
tre hembygdsresor.

Obs! Återvändande bussar kör till 
avlämning vid Frösö/Åre Östersund 
Flygplats samt Östersund Central-
station järnvägsstation och busshåll-
plats på eftermiddagen förutom 
tillbaka till Clarion Hotel. Nedan 
framgår tiderna, planerarna har tagit 
hänsyn till söndagens tåg-, buss- och 
flygtider när man bokat dessa. De som 
vill har således möjlighet att checka ut 
från hotellet redan på morgonen och 
ta sitt bagage med sig.

1. Grosshandlarens vardag  
och bergets hemlighet

Avfärd: kl. 09.00 från Clarion Hotel. 

Åter: kl. 15.45 Östersund Central-
station /Clarion Hotel och kl. 16.00 
Frösö/Åre Östersunds Flygplats.

Resan går förbi kastalen i Brunflo 
österut mot Tavnäs föreningshus där 
vi bjuds på fika och får höra berät-
telsen om det unika föreningshuset. 
Färden går vidare mot Stavre och 
vi får en guidad visning av gross-

handlare Sundins 
 fantastiska trävilla 
med historia från 
träpatronernas storhetstid. 
Lunch serveras i Revsundslogen 
vackert belägen vid Revsundssjön. 

Efter lunch åker vi vidare mot Gällö 
och Bräckes nya stolthet; skidtunneln 
i det stora bergrummet som tidigare 
hyste hemlig militär verksamhet. 
Här får vi höra historien om hur 
bergrummet gått från att vara en 
superhemlig militär lokal till att bli en 
resurs för friskvård och träning året 
om. Vi bjuds på fika och sedan vänder 
vi tillbaka mot Östersund och Frösö/
Åre  Östersunds Flygplats.

Resan arrangeras av hembygds-
föreningarna i Bräcke kommun.

Pris: 500 kr. 

2. Passion för kultur i heliga Birgitta 
och riddar Skunkes spår

Avfärd: kl. 09.00 från Clarion Hotel. 

Åter: kl. 15.45 Östersund Central-
station /Clarion Hotel och kl. 16.00 
Frösö/Åre Östersunds Flygplats.

HEMBYGDSRESOR Söndag  26 maj

Lördag  25 maj
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Resan går söderut förbi Brunflo 
och Fåker i vacker och traditionsrik 
jordbruksbygd. Första stopp är 
konstutställning och kaffe i Gärde, 
se länk nedan. Vi fortsätter resan 
längs pilgrimsvägen mot Nidaros till 
norra Skandinaviens enda bevarade 
medeltida absidkyrka, där vi får en 
guidad tur. Hackås kyrka är vackert 
belägen vid Storsjöns strand med 
utsikt över fjällen. 

Vi äter lunch i Hackås nya 
 förenings  hus. Det kommer att 
serveras tjälknöl med potatisgratäng 
och till kaffet blir det hjortron grädde 
och rullrån. Efter lunch åker vi och 
tittar på den restaurerade fiske-
trappan i Billstaån innan färden går 
tillbaka längs Storsjöns strand mot 
Östersund och Frösö/Åre Östersunds 
flygplats. Vi stannar på vägen för 
kaffe och en sista utblick mot sjön och 
fjällen.

Resan arrangeras av Hackås 
hembygdsförening.

Pris 500 kr.

3. Kreativitet och ny design  
på historisk mark

Avfärd: kl. 09.00 från Clarion Hotel. 

Åter: kl. 14.45 Frösö/Åre Östersunds 
Flygplats och kl. 15.15 Östersund 
Centralstation /Clarion Hotel.

Östersund och Frösön har varit 
sammankopplade med en bro ända 
sedan vikingatiden. Vi åker över 
bron till Frösön och stannar till vid 
runstenen som Östman, Gudfast son 
reste. Vi får lyssna till historien om 
stenen och vad den berättar. Resan 
går vidare mot Frösö Kyrka som 
började byggas redan på 1100-talet. 

Vi stannar och beundrar den 
magnifika utsikten över Storsjön och 
fjällen. Strax nedanför kyrkan ligger 
Wilhelm Petersson Bergers Sommar-
hagen, byggt i nationalromantisk stil. 
Här skapade Petersson Berger bland 
annat verket Frösöblomster. Vi får 
en guidad visning av huset och får 
höra berättelsen om kompositörens 
sommarliv på Frösön. Lunch serveras 
på Stocketitt, Frösöns hembygdsgård.

Efter lunch gör vi ett besök på 
Frösö Handtryck, ett av landets 
äldsta handtryckerier kända för sitt 
samarbete med moderna designers. 
Efter besöket går resan via Frösö/ 
Åre Östersund flygplats tillbaka till 
Östersund.

Resan arrangeras av Frösö 
Hembygdsförening.

Pris 500 kr.



HAR DU FRÅGOR  
OM RIKSSTÄMMAN?
Kontakta Susanne Salomonsson vid SHF
susanne.salomonsson@hembygdsforbundet.se

Du hittar också information på:  
www.hembygd.se/hembygdsdagarna


