
Julmarknad 
på Murberget

Program 2021 Söndag 12 december



PROGRAM 

TID                      AKTIVITET   PLATS     

11.00–16.00 Marknad med ett 40-tal säljare   Torget och området kring museibyggnaden
  
11.00–16.00 Slöjda traditionellt julpynt   Slöjdverkstan
 
11.30 Jul från förr och nu- berättarföreställning Hörsalen 

12.00 Julevangeliet på olika språk (svenska, farsi, sorani) Murbergskyrkan    

12.00–15.00 Frälsningsarmén håller grytan kokande Utanför torpet 
  
12.30 Jul från förr och nu- berättarföreställning Hörsalen

13.00 Julevangeliet på olika språk (svenska, ryska, arabiska) Murbergskyrkan

14.00 Julevangeliet på olika språk (svenska, ungerska, Murbergskyrkan
  spanska, norska) 

15.00 Julevangeliet på olika språk (svenska, tigrinja, tyska) Murbergskyrkan
   
15.15–15.30 Luciatåg med Kapellsbergs musiklinje Torget

15.30 Musikalisk överraskning   Torget

10.0–16.00 Öppet i utställningarna och museibutiken Museibyggnaden 
  Missa inte våra nya utställningar ”Forntidsresan” 1 tr ner
  ”Höj din röst! och ”Fira demokratin”
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Av hänsyn till coronaläget har vi ett luftigt marknadsområde för att underlätta 
för våra besökare att hålla avstånd. Du behöver inte vaccinationsbevis för att 
besöka oss. Vi förväntar oss att alla tar sitt ansvar, stannar hemma vid symptom, 
visar hänsyn och håller 2 meters avstånd. För att undvika trängsel begränsar 
vi antalet personer till programpunkterna under marknadsdagen.
Tvätta händer/sprita kan du göra vid toaletterna i uthuslängan vid Hellström-
ska huset. 



SÄRSKILT FÖR BARNEN

12.00–14.00 Ponnyridning med Härnösands ridklubb,  
  30kr  
  Påstigning vid kyrkstugorna.
  
12.00–15.00 Åk vagn med Amanda Sandberg och 
  shetlandsponnyn Comet, 30 kr 
  Påstigning vid torpet.

11.30 och Jul från förr och nu, berättarföreställning i hörsalen. 
12.30 Visor och berättelser kring julens seder med Josefina 
  Elvira Asker sjunger och berättar med hjälp av dockor 
  och små figurer. Målgrupp 3-8 år. 
  Max 50 personer per föreställning.

11.00–16.00 Pedagogiska verkstan, inne i museibyggnaden.
  Leta tomtar i fönsterutställningen ”Kung Bore med 
  vänner firar jul” ute på friluftsmuseet. 
  I Slöjdverkstan kan du slöjda traditionellt julpynt.
  Max 12 personer samtidigt.
 

En demokratisk julgran 
2021 firar Sveriges demokrati 100 år. Inne i museet finns utställningarna 
”Fira demokratin” och ”Höj din röst”. Längs uppfarten utanför museet 
står sex tematiska julgranar klädda av olika föreningar på temat demo-
krati/hållbarhet som föreningarna har fått tolka fritt. Stort tack till 
Amnesty Härnösand, Ådalens Afrikangrupp, 5i12, Härnösands folkhög-
skola, Härnösands FN-förening och Naturskyddsföreningen Härnösand 
som har dekorerat varsin demokratigran att reflektera över. 
Granarna kommer att pryda platsen framför museibyggnaden ända fram 
till Tjugondag-Knut den 13 januari. Vad betyder demokrati för dig?



Öppet i stugorna på nytt sätt 
Kl 11.00–16.00

Kung Bore med vänner firar jul!
Välkommen att kika in i årets julfönster. Varje fönster har ett 
vintrigt sagolikt jultema. Med hjälp av QR-kod kan du lyssna till 
julens berättelser i din mobil.

Murbergskyrkan
Stig in, titta på julkrubban och njut av julefrid i Murbergskyrkan 
som är öppen kl 11–16. Kl 12, 13, 14 och 15  kan du lyssna till 
julevangeliet på bland annat svenska, ungerska, franska, tigrinja 
och spanska. Max 30 personer samtidigt.

Slöjdverkstan
Hemslöjdskonsulenterna hälsar välkommen till Slöjdverkstan 
där du kan slöjda traditionellt julpynt. 

Långstugan/Handelsboden
Idag har vi smygöppet i handelsboden med karamellstrutar och 
byggnadsvårdsprodukter. I den nyrenoverade högra delen berät-
tar vi om renoveringen och ger råd om byggnadsvård. Max 7 
personer samtidigt.

Ute på området 
Frälsningsarmén håller grytan kokande, som det gjort sedan 
julen 1891!

Smeden Alfred Mørch Nielsen, Järnakademin, smider vid 
fältässjan.



SLÖJDVERKSTAN

MURBERGS-
KYRKAN

Hjälpstation

WC

HANDIKAPPARKERING

Öppet i gårdarna 
på friluftsmuseet  

WC



SLÖJDVERKSTAN

MURBERGS-
KYRKAN

MURBERGET
FRILUFTSMUSEUM



Fri entré   www.vnmuseum.se
Härnösand. Öppet tis-sön 10-16
Kvällsöppet torsdagar till 20
Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen
Butik & kafé, tfn 0611-886 00

BRA ATT KÄNNA TILL

Fika – värmestuga – toaletter
10.30–16.00  Julsmörgåsar och annat gott hos Lindas Mat och Kafé, 
 1 tr upp i museibyggnaden.
11.00–16.00  Kaffestuga i Wulkanska huset (det gröna) vid torget, 
 med Härnösands Vävstugeförening.
11.00–16.00  Ute på marknadsområdet säljer Härnösands scouter  
 varmkorv vid Hellströmska huset.

Vilrum och Första hjälpen i Gårdshuset
I Gårdshuset finns ett rum för dig som behöver en lugn och avskild 
vrå för att vila eller amma ditt barn. Hjärtstartare och förbandslåda 
finns i vilrummet samt i museets reception.

Parkering 20 kr
Parkeringen sköts av Sandö räddningsgymnasium som samlar 
pengar till studieresa. Parkering via Hamnleden samt vid 
Murbergsskolan. P-avgift 20 kr.
Handikapparkering finns vid museibyggnaden.

Skyttelbuss 
Gratis buss från Stadsparken till Murbergsskolan/Länsmuseet 
(via Riksbanken, Bondsjöleden och Pilgatan) Bussen avgår varje 
halvtimme 11.00–16.00 (ej 13.30) Sista buss från Murbergsskolan/ 
länsmuseet 16.15.
Visa hänsyn, håll avstånd och använd munskydd.


