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Kämpens hembygdsgård i Bollnäs

Kl 15.00-17.00. Bollnäs kommun.
Nationaldagsfirande på tunet vid Kämpens med uppvisning
av Bollnäs Folkdanslag, högtidstal och musik av Bollnäs Blås.
Årets nationaldagstal hålls av Kristoffer Lindberg. En kvart
innan firandets start, med avmarsch kl 14.45, anordnas
flaggparad från Schenströmsparken till Kämpens.
Läs mer: www.hembygd.se/bollnas

Arbrå fornhem i Arbrå

Kl 14.00. Bollnäs kommun.
Vi samlas på det sommarfagra tunet för ett traditionellt
nationaldagsfirande med högtidstal och musik. Servering.
Under dagen kan du passa på att titta in i uthusen och gå
en gratis guidad tur i boningshusen.
Läs mer: www.hembygd.se/arbra

Gästgivars i Vallsta

Kl 11.00-16.00. Bollnäs kommun.
Fikaservering där bland annat hälsingeostkaka serveras.
Musikunderhållning och guidning av gården erbjuds.
Läs mer: www.varldsarvetgastgivars.se

Lingbo hembygdsgård i Lingbo
Kl 12.00. Ockelbo kommun.
Firande av nationaldagen med talare och underhållning av
Lingbo hembygdskör. Ta med eget fika.
Läs mer: www.lingbohembygdsgard.extrasida.se

Träslottet i Arbrå

Kl 11.00-17.00. Bollnäs kommun.
Vi smygöppnar det nya caféet under dagen och har öppet
under hela helgen. Det blir veteranbilsträff på parkeringen.
Läs mer: www.traslottet.se

Hälsingegård Löka i Gundbo

Kl 11.00-15.00. Ovanåkers kommun.
Firandet inleds med klockringning kl 11.55 och efterföljande
högtidstal av Lena Wängmark, kyrkoherde i Alfta-Ovanåkers
församling. Kl 12.30 välkomnas våra nya ovanåkersbor i en
ceremoni. Musikunderhållning. Gården är öppen för visning
och hantverkare visar olika sysslor. Du hittar kolbullar, varm
korv och kaffeservering. Handelsboden med olika
hantverksarbeten har öppnat för säsongen.
Läs mer: www.hembygd.se/alfta

Fler firanden

g

Färila hembygdsgård i Färila

Ljusdals hembygdsgård i Ljusdal

Kl 13.00. Ljusdals kommun.
Firande med flagghissning, nationalsång och underhållning
från scenen med välkomsthälsning, högtidstal och ceremoni
där alla nyfödda i färilabygden under året får en tröja.
Servering av kaffe och nationaldagsbakelse. Alla barn bjuds
på saft och bulle. Kom gärna i folkdräkt dagen till ära.
Läs mer: www.farilahembygdsforening.se

Kl 13.00. Ljusdals kommun.
Program med fanborg, nationalsång, tal, medborgarskapsceremoni och musikunderhållning genom Estrad Ljusdal.
Högtidstal av Markus Evensson, kommunalråd och
Magnus Boäng, Ljusdals församling. Försäljning av kolbulle
och varmkorv. Resturangen på gården öppen.
Läs mer: www.ljusdalshembygdsforening.se/aktiviteter

Stenegård i Järvsö

Bortom Åa i Fågelsjö

Kl 14.00. Ljusdals kommun.
Firande med inmarsch och fanborg vid lilla scenen i Barnens
Stenegård. Ceremoni med flagghissning och nationalsången.
Utdelning av Rotarys ledarstipendium samt hedersdiplom.
Tal av Samantha Ohlanders. Konferencier är Robert Fors från
Historier från Hälsingland och Loosgruvan. Gården är öppen
kl 11-15 och gårdens butiker, galleri, bageri och matställen
premiäröppnar för sommarsäsongen. Missa inte invigning
av Lill-Babs utställning och vernissage hos Kulturkossan.
Öppet i Barnens Stenegård med gratis häst och vagn.
Varietésällskapet Karneval uppträder. Dagen avslutas med
Berättarkväll i träteatern med Historier från Hälsingland,
förköp din biljett för platsgaranti.
Läs mer: www.stenegard.com

Ramsjö hembygdsgård i Ramsjö

Kl 13.00. Ljusdals kommun.
Nationaldagsfirande där vi hissar flaggan och sjunger
nationalsången efterföljt av allsång. Hembygdsföreningen
bjuder alla på fika och anordnar blomsterlotteri.
Läs mer: www.ramsjo.com

Kl 10.00-17.00. Ljusdals kommun.
Öppet med guidning av gården, butik och café.
Läs mer: www.fagelsjo.nu

Bjuråkers forngård i Bjuråker

Kl 12.00-16.00. Hudiksvalls kommun.
Andakt kl 12.00 med musikunderhållning och kl 12.45
stipendieutdelning. Caféet är öppet och serverar hembakat
kaffebröd, smörgåsar och hälsingeostkaka kl 13.00-16.00.
Stugorna på gården är öppna för visning.
Läs mer: www.hembygd.se/bjuraker

Frägsta i Näsviken

Kl 18.00. Hudiksvalls kommun.
Fira nationaldagen med en italiensk middag i vacker
hälsingegårdsmiljö tillsammans med familjen Rugolo. Den
italienska nationaldagen ligger inte så långt ifrån den svenska,
den firas 2 juni. Meny för kvällen är en antipasto med mozzarella från Frägsta mejeri efterföljt av en pastarätt med
citronpasta, räkor och zuccini eller med salvia och zuccini för
vegetarianer. Dessert kan köpas till på plats. Förboka gärna.
Läs mer: www.fragsta.se/nationaldagen

Läs mer om Världsarvet Hälsingegårdar:
www.halsingegardar.se

