
Välkommen till Ragunda hembygdsförening hela året 2020  

Januari 

23 After Work Centrum kl 13  

Fjällets kulturhistoria 

30 After Work Centrum kl 13          

Pehr Wilhelm Wallentin     

Februari 

6 After Work  Centrum kl 13              

Som  renen längtar till snöfläckar 

8, 22 Släktforskarcafé  kl 9.30-13  

Vuxenskolan, Strandliden             

18 Nyfiken på hembygdsföreningen. 

Verksamheten i ord och bild,  

årsmöte kl 19 Anders Olof skolan  

20 After Work  Centrum kl 13           

Det visste du inte va?  

27 After Work  Centrum kl 13         

Från piga till mejerska        

Mars 

5 After Work Centrum kl 13           

Jämtlands enda finnmark 

12 After Work Centrum kl 13           

Världens största ordenshus     

14, 28 Släktforskarcafé  kl 9.30-13             

Vuxenskolan, Strandliden             

18 Nyfiken på Fredrik Westin   

Gevågs bystuga kl  19  

19 After Work Centrum kl 13    

Folk i rörelse     

26 After Work Centrum kl 13  

 Tre kvinnoöden     

 

April 

2 After Work  Centrum kl 13                 Lor-

tiga och vanartiga 

4, 18 Släktforskarcafé  kl 9.30-13             

Vuxenskolan, Strandliden             

6 After Work  Centrum kl 13 

Nationalmuseum Jamtli 

25 Släktforskardag kl 11-16  

Anders Olof skolan, Forskning, registrering, 

DNA  i samarbete med DIS-Mitt 

Maj     

2 Nyfiken på Hammarstrand                   

Torsten Amreus leder vandringen och   

berättar om hur det var att växa upp i 

Hammarstrand under 1940-talet.        

Samling Centrumplan kl 13 

6 Medlemsmöte på hembygdsgården.  

Förberedelse och planering för sommarens 

program. Hembygdsgården kl 19 

21 Nyfiken på Ragunda kyrkogård  Vand-

ring under ledning av Håkan Lindström. 

Samling vid Sockenstugan kl 13 

Juni 

6 Nationaldagsfirande med musik, tal  och 

välkomnande av nya medborgare.  

Döda Fallet kl 13 

6 Nationaldagsfirande med musik, tal och 

avlutning med nationaldagsfika.           

Ragunda kyrka kl 18 och därefter  

hembygdsgården 

19 Traditionell midsommarfest med dans, 

sång och jordgubbstårta. 

Hembygdsgården kl 13-15 

20 Hembygdsgården öppnar serveringen. 

Under juni öppet kl 12-15 

20 Midsommaryra på Trätojordsbacken. 

 

Juli  

1 Hembygdsgården öppen kl 11-16  

under juli månad 

2  #hembygdsliv kl 11-16 

Varje torsdag i juli är det liv och rörelse på 

hembygdsgården Entré 20 kr 

5 Kams-fest, gudstjänst, invigning av  

Vildhussveckan, underhållning.    

Hembygdsgården kl 11 

9  #hembygdsliv kl 11-16 

Entré 20 kr 

16  #hembygdsliv kl 11-16                        

Entré 20 kr 

23  #hembygdsliv kl 11-16 

Entré 20 kr 

30 Final för #hembygdsliv kl 11-16        

Entré 20 kr 

Augusti 

1 Hembygdsgården öppen kl 12-15  

fram till 15 augusti 

1 Tårtkalas kl 12-15. Tårtbuffé för gamla 

och unga. Entré 100 kr/ 60 kr och så äter du 

så mycket tårta du vill 

12-15 Släktforskarkollo. 

Fyra dagar med egen släktforskning, utflyk-

ter i vår historiska hembygd, föredrag.  

Pris 2100 inkl mat. Anmälan senast 30 juni 

16 Augustifest på Trätojordsbacken      

medlemsmöte och mingel kl 15,  

middag kl 16 Entré 100 kr, fritt för de som 

ideellt arbetat i hembygdsföreningens verk-

samhet under året. Anmälan senast  10  

augusti på hembygdsgården. 

 

September 

24 After Work Centrum kl 13 

27 Nyfiken på Överammer  

 Om flottningen i Ammerån                     

Överammers folkets hus kl 13  

Oktober 

1,8,15,22, After Work Centrum kl 13  

26, 27, 28 Höstlovsaktiviteter på  

hembygdsgården 

November  

5,12,19,26 After Work Centrum kl 13 

7 Nyfiken på Stina Nilsdotter, Näset  

På Stinas dödsdag, 226 år senare uppmärk-

sammar vi en ung flickas öde i vår hembygd 

då samhället och människors värderingar var 

annorlunda än idag, eller?... En performence 

i Strumpebandsmanifestet och Ofrihetens år.     

Anders Olofskolan kl 13 

December 

3 After Work Centrum kl 13 

12 Julmarknad och Nyfiken på Ravund. 

Trätojordsbacken kl 12-16   

Årets Ravund släpps kl 12  

 

I samarbete med 



 
Välkommen som medlem 

i vår hembygdsförening 

 
Som medlem i Ragunda hembygds-

förening stödjer du vår verksamhet och 

vårt arbete med att synliggöra vårt  

gemensamma kulturarv. Vi ansvarar för 

hembygdsgården och dess samlingar och 

äger festplatsen Trätojordsbacken.  

Vi verkar inom Ragunda sockens område 

men även om du bor eller kommer från 

någon annan hembygd är du välkommen 

att bli medlem i vår förening.  

Ditt medlemskap är viktigt för oss! 

 

Medlemsavgift är 150 kr per person och för 

ungdom upp till 25 år 60 kr.  

Medlemsavgiften betalar du till  

bankgiro 5216-8267. Du kan också betala 

med swish till 123 609 53 19. 

Ange förutom namn och din adress också 

din e-postadress. 
 

Mer information om vår förening och  

aktuell info om evenemang hittar du på 

www.ragundahembygd.se 

Vi finns också på Facebook och Instagram 

 

 

Hembygdsgårdens öppettider  
Hembygdsgården är öppen från 20 juni till 15 

augusti, kl 12-15 i juni och augusti, kl 11-16 i juli.  

Servering, slöjdförsäljning, utställningar,  

museer, barnverksamhet och lagårdsbottengolf. 

#hembygdsliv 
Varje torsdag i juli genomförs #hembygdsliv  

på hembygdsgården. Då fylls gården av liv  

och rörelse. Tunnbrödsbakning, barnaktiviteter,  

slöjdare, musik, släktforskning och mycket mera.  

Nyfiken på… 
Nyfiken på är en aktivitet som genomförs i  

socknen under vår och höst. Olika teman och  

olika platser varje gång. Aktiviteterna  genomförs 

 i samarbete med olika föreningar. 

After Work  
After Work är en serie med föredrag under vår  

och höst. Föredragen sänds via länk från Jamtli 

och visas på Centrum på torsdagar kl 13. Teman 

och exakta datum se www.ragundahembygd.se 

Släktforskarcafé 
Släktforskarcafé, en mötesform för dig som är  

intresserad av släktforskning i alla former. Här  

kan du forska i din takt, med det du just nu håller 

på med. Vi hjälper varandra och utbyter erfaren-

heter och kanske släktingar. Deltagaravgift 200 kr  

inklusive fika. Du tar med egen dator eller platta.  

Släktforskarkollo 
Släktforskarkollo är fyra dagar då du forskar i din 

takt tillsammans med likasinnade och blir servad 

med mat och fika, föredrag, utflykter mm.  

Anmälan senast 30 juni . Begränsat antal. 2100 kr 

Höstlovsaktiviteter 
v 44 erbjuds grundskoleelever fria höstlovs-

aktiviteter under tre dagar på hembygdsgården. 

 

Program  

Ragunda 

hembygdsförening 

2020 

 

Pålgård 207, Hammarstrand 

072-574 61 87 

www.ragundahembygd.se 

 


