
Säsongsstart utan firande
Fredag 19/6
Tyvärr blir det inget traditionellt midsom-
marfirande, men det är säsongsstart för 
de dagliga aktiviteterna på friluftsmuseet. 
Lindas Mat & Kafé öppnar igen! 

Dräktfika
Fredag 26/6 kl 13.00 och
Fredag 7/8 kl 13.00
Varför har man bara folkdräkten på sig 
på nationaldagen och midsommar? I dag 
”dräktar” vi en vanlig fredag till en helt 
vanlig fikastund. Välkommen att samtala 
om dräktrelaterade frågor tillsammans 
med Bengt Wittgren. Träffen är utomhus 
vid utescenen.

Följ med på visning!
Alla dagar 19/6–9/8 
kl 12.00 och kl 15.00
Utomhusvisning på friluftsmuseet. 
Samling vid museibyggnadens entré.
Max 15 personer.

Tema byggnadsvård 
Söndagar 28/6–26/7 kl 12.00
Inspirationsträff. Samling vid torpet.

Det lilla lilla lilla barnet som var vilse
Söndag 19/7 kl. 14.00
Invigning av Sagostig av/med Jens Nilsson.

Om ogräs och växtnäring
Tisdag 14/7 kl 14.00–15.00
Föredrag utomhus i Prästgården trädgård 
med Mirjam Åkerblom. 

Konstvandring på Friluftsmuseet!
Torsdag 23 juli kl 13.00–13.30
Torsdag 30 juli kl 13.00–13.30
Vi tar en ordentlig titt på konstverk som 
finns mitt bland oss ute på museiområdet, 
och som vi kanske aldrig tidigare tänkt på 
att de finns där. Guide: Sandra Klingberg. 
Max 10 personer. Samling vid museets 
entré.

Världsbroderidagen. 
Torsdag 30/7 kl 12.00–15.00
Broderiträff med Härnösands Hemslöjds-
förening i Prästgårdens trädgård. 

Om bär och örter
Söndag 9/8 kl 14.00–15.00
Föredrag utomhus i Prästgården trädgård 
med Mirjam Åkerblom. 

Öppettider 19 juni – 9 augusti 
Museibyggnaden med utställningar, museibutik öppet alla dagar kl 11.00–17.00.
Lindas Mat och Kafé öppet mån–fred 11.00–16.00. Lörd–sön kl. 11.00–15.00.
Gårdarna på friluftsmuseet är stängda på grund av Coronapandemin. 
Dagliga utomhusvisningar kl 12.00 och kl 15.00.  
Kägelbanan har öppet för spel alla dagar kl 11.00-16.00.

Med anledning av Coronapandemin hålls alla program utomhus och det är platsbegränsning. 
Tänk på att hålla avstånd, god handhygien samt inte närvara om du har förkylningssymptom. 
Vi behöver vara en trygg miljö för både medverkande och åhörare. Vi har rutiner för Corona-situationen med bl.a. extra 
städåtgärder. Museet följer Folkhälsomyndighetens regler och arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö för alla besökare, 
medverkande och personal att vistas i.

Litteratur från länet sommaren 2020
Torsdagar 18/6 – 6/8 kl 15.00–17.00
Kom och få inspiration till sommarläsning. Länets litteratursällskap 
turas om med värdskapet: 
18/6 Lars Ahlin-sällskapet. 
25/6 Birger Norman-sällskapet och Emil Hagström-sällskapet. 
 Film i hörsalen. 
2/7  Karl Östman-sällskapet. 
9/7  Alfhild Agrell-sällskapet. 
16/7  Pelle Molin-sällskapet.Filmvisning i hörsalen. 
23/7  Laura Fitinghoff-sällskapet. 
30/7  Olof Högberg-sällskapet. 
6/8  Ludvig Nordström-sällskapet och Janne Vängman-sällskapet. 
Alla träffarna är utomhus i Prästgårdens trädgård utom 
filmvisningarna 25/6 och 16/7. Kl 14.45 sänder vi en kort webb-
intervju med de medverkande via museets Youtube kanal. Så även 
du som inte har möjlighet att komma till Murberget kan vara med 
en stund.

Trädgårdsdags!
Kom och njut av blomsterprakten i prästgårdens träd-
gård. Härnösands Trädgårdsodlareförening sköter om 
trädgården sedan 2002. Tisdagar i juli kl 12.00–15.00 
finns de på plats, berättar om trädgården och ger odlings-
tips. Arbetskvällar torsdagar kl 17.00–20.00.

Spelmansträffar
Fredagar kl 13.00-ca 16.00 Välkommen att spela och lyss-
na till folkmusik från länet tillsammans med Härnösands 
Spelmansgille på utescenen. 
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TRÄNA PÅ UTESCENEN 
Stretch och styrka. Måndagar kl 18.00–19.00
Träningskväll med Ingrid Nordlund. Alla måndagar hela sommaren. 
Fri entré. Drop in. Inställt vid ösregn.

Zumba. Torsdagar kl 16.55–17.55
Träning med Jeanette Öhgren. Max 15 personer. Föranmälan till 
simhallen 0611 - 34 81 70.

Steppa med Ingrid. Torsdagar kl 18.00–19.00
Prova på steppdans med Ingrid Nordlund. Steppskor finns att låna 
men ta gärna med egna om du har. 
Fri entré. Drop in. Inställt vid ösregn.

SOMMARENS DJUR
På museets område finns lantraserna Gotlandskanin, 
Hedemorahöns och Helsingefår.
Tre onsdagar har vi dessutom extra många kaniner. 
1/7, 15/7 och 29/7 kl 14.00-16.00 Kaniner förr och nu 
Monica Ekman berättar. På plats finns också en lekhage 
med några kaninungar som besökarna får klappa och gosa 
med. Det är Gotlandskaniner (svensk lantras) från 
Lisatorpetskaniner/Kaningård Höga Kusten. 

MEDIAGUIDE VÄSENSTIGEN
Följ med på Väsenstigen runt friluftsmuseet. Här får du lära dig om 
folktrons väsen, på de platser där de sägs bo: Vid skogsbrynet, 
på fäbodvallen, i korsvägen eller vid torpet.
Ladda ner appen KulturPunkt på App Store eller Google Play.     
Glöm inte hörlurar. 

LOVAKTIVITETER
Vi har massor med sommarlovsaktiviteter utomhus. 
Ledarledda aktiviteter alla veckor, och nästan alla dagar, 
under hela sommarlovet kl 12.00–16.00. Olika teman olika veckor: 
Måndag 15/6–torsdag 18/6 
Vävworkshop för ungdomar
Tisdag 16/6–torsdag 18/6 
Så ett frö och sätt en planta
Alla dagar 19/6–9/8 
Murbergets mästare 2020 – femkamp med kägelspel och lekar
Alla dagar 19/6–9/8 
Väsenstigen – upplevelsestig om våra folktroväsen
Måndagar 22/6–27/7 
Byggnadsvårdsmåndag för ungdomar. Föranmälan.
Tisdagar–torsdagar 23/6–29/7 
Byggnadsvård: Näver, timmer och Falu rödfärg

Fredagar 26/6-7/8 
Konstfredag för ungdomar. Föranmälan.
Måndagar–fredagar 6/7–24/7 
Filmworkshop för ungdomar. Föranmälan. 
Tisdag 4/8–torsdag 6/8 
Små hus för de minsta – fjärilshotell och humlehus
Tisdag 10/8–torsdag 13/8 
Vävworkshop för ungdomar
Tisdag 11/8–torsdag 13/8 
Söta bär och goda örter

Alla aktiviteter är utomhus. Inställt vid regn. 

Lovaktiviteterna genomförs med stöd av Härnösands kommun. 
Det är gratis för barnen/ungdomarna att delta. Några aktiviteter har 
föranmälan. Se mer information på vår hemsida och Facebook. 
Drop in. Från 7 år.

Fri entré   www.vnmuseum.se
Härnösand. Öppet alla dagar 
from 19 juni–9 augusti kl 11-17
Butik & kafé, tfn 0611-886 00

MURBERGET
FRILUFTSMUSEUM

Lindas Mat och Kafé har öppet igen!
Våra tider är måndag–fredag kl. 11.00–16.00
Lördag–söndag kl. 11.00–15.00

Vi har nu fullständiga rättigheter. 
Se meny och info på www.vnmuseum.se.


