
1

SOMMARPROGRAM 2021

Sommarprogram 2021
Hembygdsföreningarna 

i Bräcke kommun

lBodsjö  lBräcke lHällesjö  
lRevsund lRissna lSundsjö 



2 

SOMMARPROGRAM 2021

Sommaren 2021

Hembygdsföreningarnas uppdrag handlar i mångt och mycket om 
att skapa möten mellan människor. Att skapa en levande 
hembygd, för alla. 
 
I skrivande stund, när detta sommarprogram går till tryck är vi 
mitt inne i en pandemi. Givetvis påverkar det våra verksamheter. 
Många av våra arrangemang har vi ändrat eller redan ställt in. 
Ingen vet vilka nya direktiv som kommer att komma. 
 
Vi ber dig därför att hålla dig uppdaterad inför 
sommarens olika arrangemang. Detta eftersom  
förutsättningarna snabbt kan ändras.

Du hittar alla kontaktuppgifter på 
baksidan av detta progam. 

Vi önskar dig en  
glad hembygdssommar! 



3

SOMMARPROGRAM 2021

MAJ

Arbetsdag på Hembygdsgården i Torsäng 
29 maj, kl. 9-15
Kom och hugg i där det behövs på denna fixardag vid hembygdsgården. Vi står för 
mat, fika och arbetsuppgifter, du bidrar med det du vill och kan. Kom en stund 
eller stanna hela dan. Ryktet säger att arbetsdagarna på hembygdsgården brukar 
vara riktigt trevliga!
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Nationaldagsfirande
Hembygdsgården Gällö 6 juni kl. 11 - 15
Gudstjänst, Tal, underhållning, barnaktiviteter, bakstugan öppen. 
Servering       

Traditionellt Nationaldagsfirande i Norlbygda,
ZENIT, Rissna 6 juni kl. 13-14.30
Tre generationer Lindqvist underhåller, Nationaldagsbakelse och
blomsterlotteri! 
 

Galleri Zenit
Tittskåpskonstutställning o häng i Zenits fönster, Rissna!
Vernissage 6 juni kl. 13-14.30, Digitalt, öppet i juni och juli.
Barn o ungdomsaktiviteter, minigolf, tipsrunda, graffitivägg  
och konstinstallation.
Frivilligt inträde, swish till 123 388 15 88. 
Mer info FB, www.norlbygda.com 
Robin Lindqvist 070-278 78 28  
Digital Musik live-sändning kan bli aktuell!

NATIONALDAGSFIRANDE 6 JUNI

INSTÄLLT!
INSTÄLLT!
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MIDSOMMARFIRANDE 22-23 JUNI

MIDSOMMARFIRANDE 25-26 JUNI

Traditionellt midsommarfirande i fäbodmiljö på Lillsandsvallen, Rissna
25 juni Start kl. 14 med lövning, smyckning o resning av stången. 
Dans- o sånglekar, fiskdamm, lotteri, servering m.m. 
Digital Musik live-sändning kan bli aktuell!

Midsommarfirande Hembygdsgården Gällö  
25 juni kl. 12 – 15. Traditionellt firande. Vi dansar och leker. Fiskdamm.  
Servering.     

Åbrobacken Hällesjö Gudstjänst  
Midsommardagen 26 juni kl. 14 gudstjänstfika

Midsommarfirande på hembygdsgården i Torsäng 
25 juni, kl. 13-15.  
Dans, lekar och fika. Vi serverar färdiga kakfat genom fönstret. 
Kl. 13.30 reser vi midsommarstången och kl. 14 är det dans. 
Med reservation för ändringar! 
Håll koll på Facebook-sidan ”Hembygdsgården i Torsäng”.

Glad midsommar!
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JULI

JUNI

Tårtkalas
Hembygdsgården Gällö fredag 11 juni kl. 11 - 14
Servering av kaffe, the, saft och tårta.
Alla ung som gammal välkommen.    

Sommarcafé
Åbrobacken Hällesjö. Söndagar fr o m 27 juni t o m 22 augusti, kl. 11-15
Alltid hembakat bröd.

Kolbullekväll på Lillsandsvallen i härlig fäbodmiljö!
Tisdag 29 juni kl. 18.30-20. Servering av Butöserna, Cujo is a Cat, Alexandra o Robin 
Lindqvist underhåller. Kaffe, Försäljning av tunnbröd o getostar, musikinslag. 
Tipsrunda, styltor för unga och badstrand.

Sommarcafé på Hembygdsgården i Gällö. 
Öppet dagligen lördag 5/7 – 31/7 kl. 11 -15.

Sommarcafé Åbrobacken Hällesjö
söndagar fr o m 27 juni t o m 22 augusti kl. 11-15
Alltid hembakat bröd.
I år fyller Hällesjö hembygdsförening 70 år
Håll ögonen öppna för eventuella överraskningar!

Bräcke Hembygdsförening: Sommarcafé i Gula Huset på Hembygdsgården  
Lörd – sönd, kl. 11 – 15. From 3 juli tom 1 aug.  
Muséet och fotoutställningen öppna samtidigt som sommarcaféet.  
Bakstuga finns att hyra, festlokal för 30 pers, tel 070 – 689 93 47 

Kolbullekväll på Lillsandsvallen i härlig fäbodmiljö! 
Tisdag 6 juli kl. 18.30-20. Servering av Butöserna, Kaffe, Försäljning av tunnbröd o 
getostar, musikinslag. Tipsrunda, styltor för unga och badstrand.

Buhelg 
Karl-Knutsvallen E 14, (vid Långtjärn) söndagen 11 juli, kl. 11 - 15. 
Gudstjänst, Bumat, Kolbulle och servering. Spelmän, medtag instrument.    

Sundsjön runt 
Hembygdsgården i Torsäng, 11 juli, kl. 10
Utmana kompisen på cykelrace eller ta med familjen på en härlig runda i lagomt  
tempo. Cykelloppet med tipsfrågor runt Sundsjön är ca 2,5 mil och på hembygdsgår-
den finns fika och priser som lottas ut på startnumren. Start från hembygdsgården 
mellan kl. 10 och 11. Startavgift 50 kr. Upp till 15 år gratis.

INSTÄLLT!
INSTÄLLT!
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JULI

Kolbullekväll på Lillsandsvallen i härlig fäbodmiljö!
Tisdag 13 juli kl. 18.30-20. Servering av Butöserna, Kaffe, Försäljning av tunnbröd o 
getostar, musikinslag. Tipsrunda, styltor för unga och badstrand.

Hembygds- Sommar och spelmansträff i fäbodmiljö  
på Lillsandsvallen, Rissna. Söndag 18 juli kl. 13-16. Bumat, Kams med Ostar. Åsgård 
band underhåller, yxkastning, barntävlingar, tipsrunda, hantverkslotterier, servering 
m.m. Start med Friluftsgudstjänst. 

Kolbullekväll på Lillsandsvallen i härlig fäbodmiljö!
Tisdag 20 juli kl. 18.30-20. Servering av Butöserna, Kaffe, Försäljning av tunnbröd o 
getostar, musikinslag. Tipsrunda, styltor för unga och badstrand.
 

Kolbullekväll på Lillsandsvallen i härlig fäbodmiljö, Final! 
Tisdag 27 juli kl. 18.30-20. Servering av Butöserna, Kaffe, Försäljning av tunnbröd o 
getostar, Norlbygda musikanter underhåller prisutdelning. Tipsrunda o lotteri, styltor 
för unga och badstrand.
 
Sommarcafé, sista helgen, i Gula Huset på Hembygdsgården, Bräcke.  
31 juli – 1 augusti, kl. 11 – 15. Muséet och fotoutställningen öppna samtidigt som 
sommarcaféet
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JULI

RISSNADAGARNA I NORLBYGDA – Alltid 3:e helgen i juli
Norlbygda byloppis fredag-lördag 16-17 juli ZENIT, Rissna kl. 11-15 
Servering utomhus på Zenit, där det även finns loppisbord.
  
FOTOUTSTÄLLNING: "Njut i Norlbygda”, lägg upp på Instagram under #njutinorl-
bygda #rissnabygden #rissna och #din by i norlbygda eller 
Sänd ditt foto till Annika Svensson, Ismundsundet 311, 
831 91 ÖSTERSUND eller lämna det senast fredag 16/7 på Zenit- Röstningstävling.
Skicka bilderna i liggande A4. OBS! Bilder från Norlbygda!

BYLOPPIS I NORLBYGDA!
Ha ditt bord hemma på din gård eller längs vägen - du bestämmer! 
Fredag och lördag 16-17 juli kl 11-15
Anmäl dig till Rissnaortens hbf, Berit Martinsson 070-543 99 87 eller         
berit.martinsson@icloud.com senast den 9/7. Vi sammanställer en enklare karta.
Välkommen att loppisfynda i Rissnabygdens byloppis med ett garanterat spännande
och varierat utbud. Med hjälp av kartan kan du vandra runt till de säljare som utgör
 loppisen i Rissna men du kan även ta bilen till byarna. Parkeringsmöjligheter finns 
 vid bygdegården Zenit och ute i byarna. Mer info www.norlbygda.com
Följ oss på Facebook o Instagram Rissnaortens Hembygdsförening/Zenit.
            

Byloppis i coronatider!
Tack vare att loppisförsäljningen är utspridd över byn och hålls utomhus går det ut         
märkt att hålla goda avstånd. Betalning via Swish rekommenderas för att minimera  
risken för smitta. Byloppisen genomförs endast om det är förenligt med myndigheter-
nas direktiv och regionala restriktioner.
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AUGUSTI

Sommarcafé
Åbrobacken Hällesjö. Söndagar fr o m 27 juni t o m 22 augusti, kl. 11-15
Alltid hembakat bröd.

Sommarcafé, sista helgen, i Gula Huset på Hembygdsgården, Bräcke. 
31 juli- 1 augusti, kl. 11-15      
Muséet och fotoutställningen öppna samtidigt som sommarcaféet.

Mylthsylth musikfestival
Hembygdsgården i Torsäng, 6-7 augusti.
Liveband, servering och tältcamping i Torsäng! Om evenemanget blir av kommer mer 
info på Facebook-sidan ”Mylthsylth”. Arrangör: Mylthsylth Kulturförening

Kolbullekväll
Åbrobacken Hällesjö 14 augusti kl. 16
kolbullar även för avhämtning, kaffe, korv, glass.

Hantverksdag
Hembygdsgården Gällö 15 augusti kl. 12 – 15
Visning av olika hantverk. Även försäljning. Prova på att baka din egen 
tunnbrödskaka. Servering.  Bräcke slöjdförening medverkar

Arbetshelg
Hembygdsgården i Torsäng, 28-29 augusti, kl. 9-15 båda dagarna
Kom och hugg i där det behövs på denna fixarhelg vid hembygdsgården. Vi står för 
mat, fika och arbetsuppgifter, du bidrar med det du vill och kan. Kom en dag eller 
båda, en stund eller hela dan. Ryktet säger att arbetsdagarna på hembygdsgården 
brukar vara riktigt trevliga!
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SEPTEMBER

OKTOBER

Final med sopplunch
Åbrobacken Hällesjö  4 september kl. 11-15
kaffe med nybakat bröd

Bakluckeloppis med skördemarknad
Hembygdsgården i Torsäng, 5 september, kl. 11-15
Välkommen att sälja/köpa second hand, hantverk eller skörd från trädgård och skog. 
Och fika. Att hyra plats är gratis för medlemmar i Sundsjö Hembygdsförening och 
kostar 100 kr för övriga. Boka plats via Ulrika Larsson, tel 070-685 31 75, senast 31 
aug. Vill du skänka något som hembygdsföreningen kan sälja kontaktar du också  
Ulrika.

Hembygdens Kyrksöndag
Sockenstugan Revsund, 10 oktober kl. 18.
Andakt, Kyrkokören medverkar. Servering.
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Bodsjö Hembygdsförening
Ingen marknad vid Bodsjö kyrkstallar i år heller- Pandemi.                                                   
Däremot planerar vi en friluftsdag på Kyrkkilen den 8 augusti. 
Kyrkkilen , en skogsgård med alla de hus och byggnader som brukar fin-
nas på en gård, ägs av en stiftelse men Bodsjö hembygdsförening har 
möjlighet att ha aktiviteter där.                          
Vi vill passa på att påminna om vår sockenkrönika- Bodsjöboken- har du 
något som du gärna vill ha med i 2021 års Bodsjöbok så kontakta Inger 
på: 
aingerap2407@gmail.com.                     
Allt kring Bodsjö, förr och nu, är av intresse och tas  tacksamt emot.

Stöd Bodsjö Hembygdsförening! Bli medlem!
Betala 100 kr/person eller 200 kr/familj till 
BG 143-2160

Minnesfond Bodsjö Hembygdsförening
För gåvor till minne av anhöriga, släktingar och vänner som gått bort.
Även gåvor med anledning av andra högtider och 
bemärkelsedagar mottages. Kontakta Inger Andersson, se nedan.
Pengarna betalas till BG 143-2160, märkt Minnesfond.
Bodsjöböcker beställer du från vårt lager i Våle.

Kontakt:
Ordförande: Inger Andersson
0730-27 96 90 eller aingerap2407@gmail.com
Kassör: Hans Cederberg 0693-66 20 80
hembygdsföreningen@bodsjofiber.se
www.hembygd.se/bodsjo
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Rissnaortens Hembygdsförening 
Har nyttjanderätten till fäbodvallen, Lillsandsvallen. Som är en samling av 
13 byggnader inklusive spelflotte och badplats vackert belägen vid sjön 
Norn. 
Boka bygdegården Zenit i Rissna, här finns plats för 200 gäster. Mat, 
musik och logi kan ordnas. Flera hyresalternativ finns, billigare hyra för 
medlemmar. Den berömda tavlan "Rissnaflickan med 
Jämthunden", Aksel Lindström, 1938, hänger i stora salen samt 
utställningen Världens största Pimpeltävling: Prisfisket på Börjesjö 
1958-68 finns att beskåda. Sundsjökrönikan ges ut årligen. 

Stöd Rissnaortens hembygdsförening! Bli medlem!
100:-/pers och 200:-/familj insättes på bgnr 5204-6489. 
Märk betalningen med namn, adress, mobiltel och gärna e-post! 
Eller Swisha till 123 388 15 88. Zenit/Rissnaortens Hembygdsförening. 
Reducerad hyra på Zenit för medlemmar. Varmt välkommen att delta i 
vår verksamhet!

Kontakt: Medlemskap: Kassör Berit Martinsson 070-543 99 87
Galleri Zenit och Musikarrangemang: Robin Lindqvist 070-278 78 28
Övriga frågor: Ordförande Margita Gustafsson tel 070-235 1304, 
margita@norlbygda.com eller ring Zenit 0693-66 22 55, 070-66 83 255, 
norlbygda@icloud.com, www.norlbygda.com
Gilla/följ oss på facebook/Rissnaortens Hembygdsförening och Zenit.

Rissnaortens hbfs Minnesfond för gåvor till minne av anhöriga, släktingar 
och vänner som gått bort. Även gåvor med anledning av andra högtider 
och bemärkelsedagar mottges. 
Bgnr 5204-6489 eller kontakta ordförande: margita@norlbygda.com för 
minnesblad.
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Hällesjö hembygdsförening 70 år i år!
Hällesjö hembygdsförening bidades 1951.
Hembygdsgården Åbrobacken är en samling av 12 
hus vackert belägna vid Gransjöån. Ett stort antal 
föremål och fotografier finns bevarade på gården.

Hyr lokaler
I föreningens ägo finns även en bakstuga, Emilstu-
gan, belägen några hundra meter från Åbrobacken. 
Både Emilstugan och Åbrobacken kan hyras för olika evenemang.

Böckerna ”Gulliksläkten från Hällesjö”, ”Hällesjö sockens 
historia” och ”Spelmän från Hällesjö socken” finns till försäljning. 

Bli medlem! Medlemskap i föreningen kostar 150 kr för enskild
och 200 kr för familj.
Gåvor till föreningens kulturminnesfond  mottages till 
bg 109-0703 eller swishnummer 123 288 89 23.

Kontakt: Ulla Ansätt tel 073 0336476 www.hallesjo.se  
Facebook: Hembygdsföreningen i Hällesjö

Bräcke Hembygdsförening

Bräcke Hembygdsgård visar sin fotoutställning samt museet i 
sommar, lördag och söndag från den 3 juli till och med 1 augusti 
kl. 11-15.
 
Hyr lokaler
Bagarstugan samt festlokalen som rymmer 30 personer kan hyras 
på telefon 070-689 93 47.

Välkommen till Bräckes fina Hembygdsgård, 
högt belägen med den vackra utsikten!
Kontakt: Ordförande Monika Boström, 073-802 48 88
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Sundsjö Hembygdsförening 
 
Hyr lokalerna
Vill du baka tunnbröd eller grilla kolbullar? Boka den mysiga bakstugan 
eller den timrade skogskojan som finns på Hembygdsgården i Torsäng. 
Här kan du också hyra den vackra festlogen eller hembygdsgården med 
kök för fester eller andra event. Bakstugan kostar 200 kr inkl ved för en 
heldag. Skogskojan 200 kr. Att hyra Hembygdsgården kostar 300 kr för 
kök+kammare och 500 kr för kök+stora salen. Hela gården, inkl. logen 
kostar 600 kr. Bokningar på 070 -3979714  Betalningar på BG 5916-2818 
eller Swish 123 400 76 05. Märk med namn och vad betalningen avser.

Bli medlem!
Ett medlemskap kostar 100kr/person eller 200kr/familj. Betalas på BG 
eller Swish (se ovan). Märk betalningen med namn och mejladress. 

Gåvofond – Sundsjö Hembygdsförening
För gåvor till minne av anhöriga, släktingar och vänner som gått bort. 
Även gåvor med anledning av andra högtider och bemärkelsedagar 
mottages. BG 5916-2818. Märk med anledning, namn, adress, telefonnr 
och gärna mejladress, eller kontakta Berndt och Elisabeth Hansson: 
070-235 36 98.

Kontakt 
Bokningar: Stina Hylén 070-397 97 14. 
Medlemskap: Ulrika Larsson 070-685 31 75.
Övriga frågor: Ordförande Ulrika Nyberg 070-112 52 54. 
Samtliga nås kl. 17-21 på vardagar. 
Följ oss på Facebook: Hembygdsgården i Torsäng

På grund av pandemin är alla evenemang preliminära. 
 För aktuell information om vad som händer, följ  
”Hembygdsgården i Torsäng” på Facebook. 
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Hembygdsgårdarna i Bräcke kommun i samarbete med

Revsunds Hembygdsförening
Bli medlem! 
Sätt in 150 kr för enskild medlem eller 200 kr för 
familjemedlemskap på Bg 182-4770 och ange namn på 
samtliga medlemmar och adress.
Nytt är ungdomsmedlemskap, kontakta föreningen.  

Revsundskrönikan kommer ut även i år och kostar 100 kr + ev. porto 
om den skickas per post.  Den säljs på ICA Nära Gällö, samt hos byom-
buden och på sommarcafé och de evenemang som kommer att genom-
föras i föreningens regi.

Minnesgåvor 
För gåvor till minne av anhöriga, släktningar och vänner se föreningens 
hemsida eller sök rätt på föreningen på begravningsbyråernas 
minnesgåvosidor. 

Hyr lokal
Bakstugan finns att hyra för 200 kr per dag, ved ingår.
Lokaler hyrs ut för möten, cirklar och mindre kalas för 175 kr per tillfälle.
Har Du lediga stunder? Gillar Du vara aktiv med hammare, yxa, 
brödkavel, nål och tråd. Gillar att pyssla med sakerna i museet, kanske 
skriva något till krönikan eller ha egna idéer på något som Du tycker bor-
de göras. Hör av dig till någon i styrelsen.

Kontakt: Föreningen finns på www.hembygd/revsund. Kolla här för de 
senaste uppdateringarna gällande evenemangen! 
Följ oss på Facebook: Revsunds Hembygdsförening Gällö.



Bodsjö Hembygdsförening 
www.hembygd.se/bodsjo 
hembygdsforeningen@bodsjofiber.se
Ordförande: Inger Andersson, 0730-27 96 90

Bräcke Hembygdsförening
Ordförande Monika Boström, 073-802 48 88

Hällesjö Hembygdsförening 
Ordförande Ulla Ansätt 
073-033 64 76 
www.hallesjo.se, Facebook: Hembygdsföreningen i Hällesjö 

Rissnaortens Hembygdsförening
 www.norlbygda.com
Zenit 0693-66 22 55, 070-66 83 255
Ordf. Margita Gustafsson 070-235 13 04 
Facebook: Rissnaortens hembygdsförening

Revsund Hembygdsförening
Revsunds Hembygdsförening
Besöksadress Revsundsvägen 13 Gällö
http //www.hembyg.se/revsund
revsundshbf@ gmail.com
Ordförande Sigbritt Herbert 072-229 45 98       

Sundsjö Hembygdsförening
Bokningar: Vaktmästare Stina Hylén 070-397 97 14
Medlemskap: Ulrika Larsson 070-685 31 75
Övriga frågor: Ordförande Ulrika Nyberg 076-112 52 54 
Samtliga nås mellan kl. 17-21 på vardagar
Facebook: Hembygdsgården i Torsäng


