Vill ni vara med?
Sommaren närmar sig med stormsteg och vi behöver uppgifter till bladen för Hälsingegårdarnas dag och aktiviteter kring
Hälsingegårdsstafetten efter vägen.
Tidigare år har vi gjort ett blad för två dagar dvs både tävlingsdagen och dagen efter, men i år marknadsför vi enbart söndagen den 2 augusti. Vi tog beslutet att fokusera enbart på en dag eftersom statistiken visar att dagen efter tävlingen har haft
fler öppna verksamheter att erbjuda efter vägen och att det har lockat en större mängd besökare. Tävlingsdagen kommer vi
att informera om i en inledande text på bladet.
För att vara med på bladen krävs att du är medlem i föreningen Stora Hälsingegårdars väg, medlemsavgiften är:
100 kr/person, familj, företag eller förening.
1 juli - Hälsingegårdarnas dag
2 augusti - Aktiviteter kring stafetten efter Stora Hälsingegårdars väg
Skicka in dessa uppgifter:
•

Namn på verksamhet/aktivitet

•

Öppettid

•

Kort beskrivning och ev pris på aktivitet

30 april är sista dag för inlämnande av uppgifter
eller skicka in så snart som möjligt till:

Så här såg bladet ut på Hälsingegårdarnas dag 2014

info@halsingegardarsvag.se

2 juli - Hälsingegårdarnas Dag

Medlemsavgiften 2015
100 kr/år och person, familj, företag och förening.

Här nedan presenteras alla aktiviteter under Hälsingegårdarnas Dag, efter Stora Hälsingegårdars Väg,
mellan Alfta och Edsbyn i Ovanåkers kommun. Kartan hittar du på baksidan av bladet.

1

Hälsingegård Ol-Anders, kl. 11-17

2

Boställs Antik & Porslinsmuseum, kl. 11-17

3

Butikerna i Alfta Centrum

4

Hälsingegård Löka, kl. 11-17

5

Monas Dräktmakeri, kl. 11-17

15 Sommarservering - Kägelholmen, kl. 14-20
Kaffe/te, läsk, glass, hembakat bröd, smörgås, paj.

6

Hälsingegård Erik-Jons, kl. 11-17

16 Hälsingegård Mårtes, kl. 11-17
Guidade visningar i gård med vackert interiörmåleri.
Entré 50 kr, kaffe och kaka, försäljning av litteratur.

Ostkiosken - Hälsingegård Jan-Hans

17 Edsbyns Museum, kl. 13-16
Utställningar om Lim Johan och Hans Lidman mm.

Sätt in medlemsavgiften på föreningens:
bankgiro 302-5046
Viktigt, skicka ert namn när ni har betalat!
Pga begränsningar i bankens system framgår inte
alltid vem som är inbetalare. För att undvika missförstånd vänligen skicka in ert namn och datum
när betalningen gjordes till föreningens e-post:

info@halsingegardarsvag.se

Föreningen

7

Guidade visningar entré 50 kr, Emigrantmuseum,
Besökscenter för Världsarvet Hälsingegårdar,
hantverksbutik, turistbyrå och café.
Porslinsbutik och utställning av 900 olika
servisdekorer från Rörstrand.

Guidade gårdsvisningar entré 50 kr, kaffeservering,
hantverksbod, utställning om Alfta Kompani.
Dräktmakeri i parstugan, loppis.

Visning av interiörmåleri som illustrerar bönen
Fader vår. Entré 50 kr. På gården finns även boende.

Ko-ost från gårdens eget mejeri mm. Självbetjäning.
På gården finns även boende.

Elvens Antik & Café, kl. 12-19

9

Hälsingegård Jon-Lars, kl. 13

Butik med antikt och café i idyllisk torpmiljö.
Guidad visning av Världsarvsgården kl. 13.00.
Entré 220 kr. tfn: 0271-200 22.

10 Vävt av eLIN, kl. 12-17
Butik och utställning av handvävda textilier.

12 Hälsingegård Pallars, kl. 14
Guidad visning av Världsarvsgården kl. 14.00
Entré 220 kr, tfn 0271-200 22.
13 Hökens Smedja, kl. 12-17
Smidestillverkning i genuin smedja, försäljning.

Blommor, presenter, kläder, husgeråd, vinylbutik, matbutiker, restauranger, fritidsartiklar, bank, apotek mm.

8

11 Långheds Bygdegård, kl. 11-17
Kaffeservering med hembakat, loppis.

14 Cykelutflykt i sommarkvällen, kl. 18-21
Bli guidad bland sägner, smaka ostar, bröd mm.
Start vid Knåda Sport. Bokning senast 30 juni.
Pris 275 kr inkl cykelhyra, egen cykel 225 kr.
Hälsingekassen tfn, 073-843 37 90, Kerstin Elg.

18 Mittjasvallen, kl. 11-17

Levande fäbodvall med smådjur, fäbodcafé.
Hembakat och ovanåkersbröd med ost från gården.

19 Hälsingegård Skoga, kl. 11-17

Visningar på temat Att bo modernt i det gamla –
byggnadsvård på Hälsingegård. Fika med hembakat.
Entré 50 kr.

Välkommen!
www.storahalsingegardarsvag.se

w w w. storahalsingegardarsvag. se

