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PROGRAM 2018

HÄLSINGEGÅRDSDAGARNA 2018
- DRÄKTERNA, HÄLSINGEOSTKAKAN OCH VÄRLDSARVETS HELG
Nu är det äntligen dags

Lagom till mors dag öppnar många hälsingegårdar för sommarsäsongen. Det har blivit tradition
med Hälsingegårdsdagarna och årets upplaga bjuder på många fina besök i världsarvet med bland
annat boksläpp av ”Dräkternas Hälsingland”, gårdsvisningar, dräktmarknad, konsert med
Görgen Antonsson och Låtligan. Sist men inte minst - tävlingen Årets Hälsingeostkaka!

Varierat utbud med stort fokus på hälsingeostkaka

Hälsingeostkakan är ett kulturarv där recepten är unika för varje socken och gård där den serveras.
Fika och ät gott och ta chansen att smaka på vår lokala delikatess som speciellt för helgen serveras
på gårdar runt om i hela landskapet. Se helgen som ett perfekt tillfälle att resa runt och upptäcka
Hälsinglands genuina kulturarv. Varje gård och plats har sin berättelse och sin unika stil att förälska
sig i.

Årets höjdpunkter
- Tävlingen Årets Hälsingeostkaka 2018 och invigning av Barnens världsarv,
Ol-Anders i Alfta, Ovanåkers kommun på lördag
- Boksläpp ”Dräkternas Hälsingland”, Stenegård i Järvsö, Ljusdals kommun på lördag
- Konsert med Görgen Antonsson och Låtligan, Gästgivars i Vallsta, Bollnäs kommun på söndag
- Jubileumsdag för turridning med utökat program och premiärguidning av gårdens bevarade
och gamla gårdsnickeri, Halls gård i Hassela, Nordanstigs kommun på söndag
- Dräktmarknad, Ystegårn i Hillsta, Forsa, Hudiksvalls kommun på lördag och söndag
- Smaka på hälsingeostkaka på många gårdar i hela landskapet på lördag och söndag

Upplagt för att planera din egen tur

Det finns något att upptäcka i varje kommun och på kommande sidor hittar du vad alla gårdar
erbjuder och deras öppettider. Vissa gårdar har öppet en dag medan vissa har öppet båda dagarna.
Det är ett gediget program och som du märker - det är upplagt att boka in datumet och börja
planera din favoritrutt med eller utan boende redan nu.
Varmt välkommen till årets Hälsingegårdsdagar

FREDAG 25 MAJ - TJUVSTARTA HELGEN

Frägsta i Näsviken
Kl 17.30. Hudiksvalls kommun
Inled helgen redan på fredag. Vi erbjuder en spännande och
smakrik start på hälsingegårdsdagarna med en middag där
vinprovning och pastatillverkning ingår. Njut av italienska
smaker och dryck i vacker hälsingegårdsmiljö där du som
deltagare först lär dig tillverkar en typisk pasta från Apulien,
följt av vinprovning av speciellt utvalda viner. Kvällen avslutas
sedan med middag, där du kan smaka den pasta du gjort.
Middagen måste förbokas.
Boka online och läs mer:
www.fragsta.se/oppna-halsingegardar-2018
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Anders-Pers i Järvsö

Engbergs i Stavsäter

Kl 11.00-16.00. Ljusdals kommun

Kl 10.00-16.00. Ljusdals kommun

Välkommen till caféet på hälsingegården Anders-Pers mitt i
Järvsö. Upplev en fikaupplevelse med riktigt kokkaffe,
hembakt fikabröd och enklare maträtter. Under Hälsingegårdsdagarna serveras riktig Järvsöostkaka gjord på fjällkomjölk från våra egna kor. Den värms i mjölk i ugnen och
serveras med hallon- eller hjortronsylt och grädde. Caféet ligger i den gamla bakstugan som är i original från 1850talet. Den 10:e generationen efter Anders Pehrsson finns på
gården. Presenter, lokalt kött, korvar, bröd och ostkaka finns
att köpa. Egentillverkad Järvsöostkaka med saffran på. Gjord
på fjällkomjölk från våra egna kor. Även öppet söndag.

Caféet är öppet och vi serverar bland annat hälsingeostkaka
från Sörhoga i Forsa. Till den hemkokt jordgubbssylt och
grädde. Tunnbrödsbageriet är öppet och vi säljer hårt och
mjukt tunnbröd. I växthuset finns årets första blom- och
grönsaksplantor till försäljning. Även öppet söndag.

Läs mer: www.anders-pers.se

Bjuråkers forngård i Bjuråker
Kl 12.00-15.00. Hudiksvalls kommun
Öppna stugor med vackra målningar. Café med bland annat
hälsingeostkaka med saftsås, hembakt kaffebröd. I bakstugan
bakas det bröd från Hästnäs. Lekområde för barn. Även öppet
söndag.
Läs mer: www.hembygd.se/bjuraker/

Bommars i Letsbo
Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun
Gå en traditionell guidning på en av världsarvsgårdarna
kl 11 eller kl 13 och njut, före eller efter, av vår favoritostkaka
tillsammans med dina vänner och familj. Pris guidning 200 kr
per person. Gratis för barn under 16 år. Järvsö ostkaka med
traditionell saffran på toppen som serveras med hjortronsylt
och grädde till. Även öppet söndag.
Läs mer: www.bommars.se

Bortom Åa i Fågelsjö

Läs mer: www.engbergsistavsater.se

Erik-Anders i Söderala
Kl 11.00-17.00. Söderhamns kommun
I caféet serveras bland annat hälsingeostkaka med saftsås
och grädde. Besökscentret och butik med antikt & nostalgi,
hantverk, inredning för hem och trädgård, byggnadsvård
är öppet. Konstutställning under helgen med Ewa i Valla,
Karin Öst och Daniel Falakeh på logen. Guidade visningar i
mangårdsbyggnaden kl 11, 12, 13, 14, 15 och 16. Pris 50 kr/
vuxen under hälsingegårdsdagarna. Även öppet söndag.
Läs mer: www.erik-anders.se

Frägsta i Näsviken
Kl 12.00-15.00. Hudiksvalls kommun
På Frägsta går helgen i den ita lienska maten och dryckens
tecken. Under dagen serverar vi italiensk lunch med delikatesser och utvalda ingredienser i vacker hälsingegårdsmiljö.
På kvällen erbjuder vi sedan en middag kl 18.00 med föreläsning och vinprovning med den italienska vinproducenten
Colli dell Murgia. Middagen består av en Antipasto (italiensk
förrätt), huvudrätt med kött och grönsaker och en dessert.
Kombinera och förboka en middagen med övernattning på
gården. Även öppet söndag men annat program.
Middagen måste förbokas.
Boka online och läs mer:
www.fragsta.se/oppna-halsingegardar-2018

Kl 11.00-16.00. Ljusdals kommun

Vi går runt i mangårdsbyggnaden där tiden stannade julhelgen 1910, förundras över härbret med de 7 invecklade låsen
och den unika bössmedjan där finnättlingarna utövade sitt
hantverk. Guidade visningar varje heltimme kl 11, 12, 13, 14,
15 och 16. Pris 100 kr per person, gratis för barn under 13 år.
På gården finns också en utställning om Björk samt en
hantverksbutik. Nya caféet håller öppet.
Läs mer: www.fagelsjo.nu
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Färila hembygdsgård i Färila
Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun

Se vår utställning av brokvistar, betrakta väggmålerier i Ädels
anda och ana livet från en annan tid i våra gamla byggnader.
Stugorna på gården är öppna och vi berättar gärna om dessa.
I bakstugan gräddas det tunnbröd till försäljning. I Östigården
serveras hembygdsföreningens egengjorda Färilaostkaka,
gjord efter ett recept som finns i släkten hos en av föreningens
medlemmar. Sitt gärna på hembygdsgårdens tun och njut av
utsikten mot älven och dalgången i försommarskrud. På platsen finns bland annat Halversgården från sekelskiftet 17001800, flyttad från grannbyn Föne. Gårdens vägg- och takmålningar är daterade till 1826 och är gjorda i Anders Ädels
anda. Det gamla sockenmagasinet rymmer också en sevärd
utställning som hålls öppen under dagen. Där finns brokvistar
från Färila, Järvsö och Ljusdal. Färilabrokvisten kommer från
”Backgård” i Föne och var ursprungligen delvis guldförgylld.
Läs mer: www.farilahembygdsforening.se

Janhans i Norrby
Kl 11.00-15.00. Ovanåkers kommun
Servering av ostkaka, saftsås och kaffe med dopp.
Guidning av gården kl 12 och 14. Även öppet söndag.
Läs mer: www.jan-hans.se

Jon-Lars i Långhed
Kl 10.00-14.00. Ovanåkers kommun
Guidade visningar av världsarvsgården startar kl 10, 12 och
14. Entré 220 kr per person. Även öppet söndag.

Ol-Anders i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Tävlingen Årets Hälsingeostkaka anordnas på gården samtidigt som det under dagen blir invigning av ”Barnens världsarv” med musik och tal av kommunalrådet Yoomi Renström
kl 11.00. För 3:e året i rad arrangerar föreningen MatVärden
tävlingen ”Årets Hälsingeostkaka”. I år går den av stapeln på
hälsingegård Ol-Anders i Alfta. Tävlingen är öppen för alla,
såväl nybörjare som proffs! Syftet med tävlingen är att föra
traditionen vidare, och att sprida vår unika variant av ostkaka
ut i landet.
Vi välkomnar till gården Ol-Anders för att följa tävlingen
på plats. Kl 14.00 tillkännages vinnaren med diplom och
prisutdelning. Vill du vara med och tävla, kontakta Helene
Westelius som är tävlingsledare. Årets jury består av artisten
Nina Söderquist, bördig från Alfta och stolt hälsing, flerfaldigt
belönade kocken Roland Persson och konstnären Erik-Olof
Wiklund från Alfta som gärna arbetar med temat Hälsingland
och Hälsingegårdar i sitt konstnärskap.
Hälsingegård Ol-Anders är ett besökscentrum för världsarvet
Hälsingegårdar här finns även turistbyrån med information
om bygdens sevärdheter och evenemang. Ett Emigrantmuseum där ni kan följa Erikjansarnas strapatsrika resa från Alfta
till Bishop Hill, en avdelning för släktforskning med referensbibliotek, databaser och forskarplats. I en av gårdarna visas
konstutställningen av Mårten Anderssons grafiska verk och i
Barnens världsarv står den egna kreativiteten i centrum med
färg och form, trä och textil – ett eget nöje för barn i sällskap
av vuxna. I det nybyggda museet, ÖSA med nostalgi, berättas historien om hur en liten bysmedja blev en ledande industri. Kaffe med dopp serveras i Café Agnes. Välkommen. Även
öppet söndag.
Läs mer: www.edsbyn-alfta.se

Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Löka i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Guidade gårdsvisningar. Servering av ostkaka och kaffe.
Gratis visningar denna helg. Även öppet söndag.

Ol-Mårs i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Visar väggmålningar som inspirerat till Dalarnas
kurbitsmåleri. Entré 50 kr per person. Även öppet söndag.
Kontakt: Stefan Olmårs, 0651-260 00

Läs mer: www.hembygd.se/alfta

Mårtes i Edsbyn
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Visningar i en gård med måleri från 1700- och 1800-talen.
På logen visas Erik Erissons film Hälsingegårdar och
bondeslott. 50 kr per person för visning. Även öppet söndag.

Pallars i Långhed
Kl 11.00-15.00. Ovanåkers kommun
Guidade visningar av världsarvsgården startar kl 11,13 och
15. Entré 220 kr per person. Även öppet söndag.
Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Läs mer: www.hembygd.se/ovanaker
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Per-Anders i Långhed

Söderblomsgården i Trönö

Kl 11.00-17.00. Ovanåkers kommun

Kl 11.00-15.00. Söderhamns kommun

Guidade visningar, 1 timme, av gårdens utrotningshotade lantrasdjur, arkitektritade Lammkatedralen och gårdens kulturverksamhet. Visningen innehåller ett agrlhistoriskt föredrag om hälsingegårdarnas historia, nutid och framtid med visning av gårdens
bröllopsstuga med orginalmålningar från 1847 samt bagarstuga.
Start kl 11.00, 13.00 och 15.00 med samling vid grinden/entrén.
220 kr per person (kontant eller Swish).

Vi serverar traditionell Tönöostkaka med vispgrädde och saftsås. Ett tillfälle att bekanta sig med en Hälsingedelikatess från
det forna bondesamhället.

Gårdens café är öppet med servering av hemgjort hälsingeostkaka
med saffran och hallonsås med recept från den kända kocken
Melker Andersson samt småländsk ostkaka med blåbärssylt från
hälsingeskogarna. Även hälsingegårdens rabarberpaj serveras.
Ekologiskt kaffe, te och hemmagjord saft. Även öppet söndag.

Kl 10.00-14.00. Bollnäs kommun

Läs mer: www.hembygd.se/trono-hembygdsforening

Träslottet i Arbrå
Servering med kolbulle, våffelbuffé, glass och fika. Stora gården är öppen med försäljning av hantverk.
Läs mer: www.glosbolagret.se

Läs mer: www.halsingegarden.se

Ystegårn i Hillsta
Stenegård i Järvsö

Kl 11.00-16.00. Hudiksvalls kommun

Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun

Dräktmarknad både lördag och söndag kl 11.00-16.00.
Inlämning lördag från kl 8.00 och hämtning senast söndag
kl 17.00 för dig som vill sälja, 25% kommission. Guidning av
Ystegårn kl 14.00.

Boksläpp ”Dräkternas Hälsingland” på logen kl 13.00-15.00.
Dräkternas Hälsingland öppnar dörren till en värld fylld av
kulturhistoria, kläder, mode, traditioner, seder och bruk.
Även om Hälsinglands dräktkultur till viss del är välkänd, tar
författaren här ett helhetsgrepp och belyser för första gången
den folkliga dräkten i hela landskapet och visar att
klädedräkten är en väsentlig del av såväl det materiella som
det immateriella kulturarvet. Håkan Liby är etnolog och har
ett förflutet som museiman och landsantikvarie. Arrangör är
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

Butik Systeryste, nya Portlidret och resturangen är öppen
kl 11.00-16.00. Även öppet söndag.
Läs mer om café och butikerna: www.ystegarncafe.se
Läs mer om marknaden och gården: www.ystegarnhillsta.se
Kontakt dräktmarknad: Åsemi, 070-517 89 15,
asemi.bystrom@gmail.com

Kom och strosa runt på en försommarvacker gård, smaka
festrätten ostkaka eller lär dig mer om Hälsingegårdar.
Gården är öppen med butiker, Kulturkossans galleri och
Gårdsrestaurangen. Trädgården står i startgroparna inför
sommaren och för barnen finns en lekstugeby med små
Hälsingegårdar i miniatyr. Under dagarna har du chansen att
prova ostkaka gjord på fjällkomjölk från Sidskogen i Järvsö.
Gårdsrestaurangen serverar den varm, antingen traditionellt
med hjortronsylt och grädde eller med whiskeyspetsade blåbär. Lunch serveras på restaurangen under helgen.
På Världsarvscentrum kan du lära dig mer om Hälsingegårdar
och kika runt i utställningen, där finns även en butik med
lokalt hantverk, utvald design och bra leksaker. För att fira
Hälsingegårdsdagarna lite extra så bjuder vi på audioguidning om Stenegårds historia, finns på Världsarvcentrum.
Även öppet söndag.
Läs mer: www.stenegard.se
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Anders-Pers i Järvsö

Erik-Anders i Söderala

Kl 11.00-16.00. Ljusdals kommun

Kl 11.00-17.00. Söderhamns kommun

Välkommen till caféet på hälsingegården Anders-Pers mitt i
Järvsö. Upplev en fikaupplevelse med riktigt kokkaffe,
hembakt fikabröd och enklare maträtter. Under Hälsingegårdsdagarna serveras riktig Järvsöostkaka gjord på fjällkomjölk från våra egna kor. Den värms i mjölk i ugnen och
serveras med hallon- eller hjortronsylt och grädde. Caféet
ligger i den gamla bakstugan som är i original från 1850talet. Den 10:e generationen efter Anders Pehrsson finns på
gården. Presenter, lokalt kött, korvar, bröd och ostkaka finns
att köpa. Egentillverkad Järvsöostkaka med saffran på. Gjord
på fjällkomjölk från våra egna kor.
Läs mer: www.anders-pers.se

Bjuråkers forngård i Bjuråker
Kl 12.00-15.00. Hudiksvalls kommun
Öppna stugor med vackra målningar. Café med bland annat
hälsingeostkaka med saftsås, hembakt kaffebröd. I bakstugan bakas det bröd från Hästnäs. Lekområde för barn.
Läs mer: www.hembygd.se/bjuraker/

Bommars i Letsbo
Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun
Gå en traditionell guidning på en av världsarvsgårdarna
kl 11 eller kl 13 och njut, före eller efter, av vår favoritostkaka tillsammans med dina vänner och familj. Pris guidning
200 kr per person. Gratis för barn under 16 år. Järvsö ostkaka med traditionell saffran på toppen som serveras med
hjortron och grädde till.
Läs mer: www.bommars.se

Engbergs i Staväter
Kl 10.00-16.00. Ljusdals kommun
Caféet är öppet och vi serverar bland annat hälsingeostkaka
från Sörhoga i Forsa. Till den hemkokt jordgubbssylt och
grädde. Tunnbrödsbageriet är öppet och vi säljer hårt och
mjukt tunnbröd. I växthuset finns årets första blom- och
grönsaksplantor till försäljning.
Läs mer: www.engbergsistavsater.se

I caféet serveras bland annat hälsingeostkaka med saftsås
och grädde. Besökscentret och butik med antikt & nostalgi,
hantverk, inredning för hem och trädgård, byggnadsvård
är öppet. Konstutställning på logen under helgen med Ewa
i Valla, Karin Öst och Daniel Falakeh. Guidade visningar i
mangårdsbyggnaden kl 11, 12, 13, 14, 15 och 16. Pris 50 kr/
vuxen under hälsingegårdsdagarna.
Läs mer: www.erik-anders.se

Frägsta i Näsviken
Kl 12.00-15.00. Hudiksvalls kommun
Fira morsdag med italiensk lunch i vacker hälsingegårdsmiljö,
det bästa av två världar. Endast förbokning. Förutom en
tvårätters middag (som du kan boka till efterrätt till på plats)
ingår en presentation av de italienska viner som finns att
dricka till måltiden. På plats finns representant från den
italienska vinproducenten Colli dell Murgia. Meny, förrätt
Antipasto classico della casa (entrerätt med ostar och
charkuterier) och Secondo con verdure som huvudrätt.
Boka online och läs mer:
www.fragsta.se/oppna-halsingegardar-2018

Gästgivars i Vallsta
Kl 11.30 och 14.00. Bollnäs kommun
Konsert med Görgen Antonsson och gruppen Låtligan med
elever från Gävle Kulturskola spelar inne på Gästgivars
gårdstun två gånger under dagen. Låtligan kommer från
Kulturskolan i Gävle och har funnits i fyra år. De senaste två
läsåren har vi haft förmånen att ha Görgen Antonsson som
inspirerande gästinstruktör. Nu ser vi, både elever och lärare,
fram emot att få åka till Hälsingland och uppleva en
världsarvsgård från Görgens egen hemtrakt. Fritt inträde.
Arrangör är Kulturarvsåret i samarbete med Kulturenheten
i Bollnäs kommun och sker i samband med Europaåret för
kulturarv 2018.
Läs mer: www.facebook.com/Världsarvet-HälsingegårdarBollnäs-736247656398044/

Halls gård i Hassela
Kl 11.00-16.00. Nordanstigs kommun
Vi firar fem år med vår turridningsverksamhet och det vill vi
uppmärksamma, samtidigt så slår vi upp dörrarna med
premiärguidning av gårdens välbevarade snickeri som finns
kvar med gamla maskiner och verktyg för att klara
byggnationer och självförsörjningen på gården. Visning med
information om gården och verksamheten kl 11.30, därefter
riduppvisning. Guidning av snickeriet kl 15.00.
”Gammelstugan” på gården är öppen med servering av
ostkaka, fika och lättare lunch.
Läs mer: www.ridislandshast.se
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Jon-Lars i Flor

Lingbo hembygdsgård i Lingbo

Kl 12.00-17.00. Söderhamns kommun

Kl 13.00-16.00. Ockelbo kommun

Öppet endast en dag per år och det är under söndagen på
Hälsingegårdsdagarna, den dagen finns även kaffeservering
på gården. Visning av vår gammelbyggning med
väggmålningar av Eric Ericsson ”Dal-Erker” från mitten av
1800-talet. Guidning 80 kr/vuxen.
Kontakt: 070-230 78 89, 0270-28 75 58

Janhans i Norrby
Kl 11.00-15.00. Ovanåkers kommun

Öppet i hembygdsgården med försäljning av kaffe och kaka.
Läs mer: www.lingbohembygdsgard.extrasida.se

Löka i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Guidade gårdsvisningar. Servering av ostkaka och kaffe.
Gratis visningar denna helg.

Servering av ostkaka, saftsås och kaffe med dopp.
Guidning av gården kl 12 och 14.

Läs mer: www.hembygd.se/alfta

Läs mer: www.jan-hans.se

Mårtes i Edsbyn

Jon-Lars i Långhed
Kl 10.00-14.00. Ovanåkers kommun
Guidade visningar av världsarvsgården startar kl 10, 12 och
14. Entré 220 kr per person.
Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Visningar i en gård med måleri från 1700- och 1800-talen.
På logen visas Erik Erissons film Hälsingegårdar och
bondeslott. 50 kr per person för visning.
Läs mer: www.hembygd.se/ovanaker

Ol-Anders i Alfta

Karls i Bondarv

Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun

Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun

Besök det nyinvigda Barnens världsarv, där den egna
kreativiteten står i centrum med färg och form trä och
textil – ett eget nöje för barn i sällskap av vuxna. Gården är
ett besökscentrum för världsarvet Hälsingegårdar här finns
även turistbyrån med information om bygdens sevärdheter
och evenemang. Ett Emigrantmuseum där ni kan följa
Erikjansarnas strapatsrika resa från Alfta till Bishop Hill, en
avdelning för släktforskning med forskarplats. I en av
gårdarna visas konstutställningen av Mårten Anderssons
grafiska verk och i det nybyggda museet, ÖSA med nostalgi,
berättas historien om hur en liten bysmedja blev en ledande
industri. Kaffe med dopp serveras i Café Agnes. Välkommen.

Passa på att gå guidade visningar i gårdens olika hus och
smaka äkta ostkaka från Järvsö. Hälsingegården Karls har
en historia från 1400-talet och ett fantastiskt läge söder om
Järvsö med utsikt över Ljusnan och dalgången. Här får du en
levande bild av hur folket levde till vardags och fest.
Bjud kvinnorna i familjen på historisk tur och Hälsingeostkaka
på Karls. Guidade visningar start kl 11.30 och 13.30. Pris 150
kr för vuxen, men mor går in gratis. 50 kr för ungdom 12-16
år och gratis för barn under 12 år.
Läs mer: www.karlsibondarv.se

Läs mer: www.edsbyn-alfta.se

Kristofers i Stene
Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun
Vi serverar Järvsöostkaka på olika vis. Ostkakan som
kommer från Jarseost serveras varm med vispad grädde och
jordgubbssylt eller saftsås. Vi kommer även att servera kall
ostkaka på hårdbröd med smör och lite salt för att ge ytterligare en dimension över ostkakans mångsidighet och smak.
Du kan också titta på våra kor och kalvar på grönbete, fika i
gårdens café, smygkika i kalashuset och väcka nyfikenheten
att komma tillbaka på en guidad visning.

Ol-Mårs i Alfta
Kl 10.00-16.00. Ovanåkers kommun
Visar väggmålningar som inspirerat till Dalarnas
kurbitsmåleri. Entré 50 kr per person. Öppet även lördag.
Kontakt: Stefan Olmårs, 0651-260 00

Läs mer: www.kristofers.se
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Pallars i Långhed

Stenegård i Järvsö

Kl 11.00-15.00. Ovanåkers kommun

Kl 11.00-15.00. Ljusdals kommun

Guidade visningar av världsarvsgården startar kl 11,13 och
15. Entré 220 kr per person.

Kom och strosa runt på en försommarvacker gård, smaka
festrätten ostkaka eller lär dig mer om Hälsingegårdar.
Gården är öppen med butiker, Kulturkossans galleri och
Gårdsrestaurangen. Trädgården står i startgroparna inför
sommaren och för barnen finns en lekstugeby med små
Hälsingegårdar i miniatyr. Under dagarna har du chansen att
prova ostkaka gjord på fjällkomjölk från Sidskogen i Järvsö.
Gårdsrestaurangen serverar den varm, antingen traditionellt
med hjortronsylt och grädde eller med whiskeyspetsade
blåbär. Lunch serveras på restaurangen under helgen.

Kontakt: Kersti Hisved, 070-375 66 64

Per-Anders i Långhed
Kl 11.00-17.00. Ovanåkers kommun
Guidade visningar, 1 timme, av gårdens utrotningshotade lantrasdjur, arkitektritade Lammkatedralen och gårdens kulturverksamhet. Visningen innehåller ett agrlhistoriskt föredrag om hälsingegårdarnas historia, nutid och framtid med visning av gårdens
bröllopsstuga med orginalmålningar från 1847 samt bagarstuga.
Start kl 11.00, 13.00 och 15.00 med samling vid grinden/entrén.
220 kr per person (kontant eller Swish).

På Världsarvscentrum kan du lära dig mer om Hälsingegårdar
och kika runt i utställningen, där finns även en butik med
lokalt hantverk, utvald design och bra leksaker. För att fira
Hälsingegårdsdagarna lite extra så bjuder vi på audioguidning om Stenegårds historia, finns på Världsarvcentrum.

Gårdens café är öppet med servering av hemgjort hälsingeostkaka
med saffran och hallonsås med recept från den kända kocken
Melker Andersson samt småländsk ostkaka med blåbärssylt från
hälsingeskogarna. Även hälsingegårdens rabarberpaj serveras.
Ekologiskt kaffe, te och hemmagjord saft.

Ystegårn i Hillsta

Läs mer: www.halsingegarden.se

Läs mer: www.stenegard.se

Kl 11.00-16.00. Hudiksvalls kommun
Dräktmarknad både lördag och söndag kl 11.00-16.00.
Inlämning lördag från kl 8.00 och hämtning senast söndag
kl 17.00 för dig som vill sälja, 25% kommission. Guidning av
Ystegårn kl 14.00.
Butik Systeryste, nya Portlidret och resturangen är öppen
kl 11.00-16.00.
Läs mer om café och butikerna: www.ystegarncafe.se
Läs mer om marknaden och gården: www.ystegarnhillsta.se
Kontakt dräktmarknad: Åsemi, 070-517 89 15,
asemi.bystrom@gmail.com

Läs mer om Världsarvet Hälsingegårdar på

www.halsingegardar.se

Följ vad som händer under dagarna. Gilla Världsarvet Hälsingegårdar på Facebook.
Tagga dina bilder med #halsingegardar så syns de i Världsarvet Hälsingegårdars flöden.
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