Avskrifter (Arr: Arkivet i Östersund genom Fornskriftssällskapet)
Hjälp oss göra vår lokala historia läsbar! Eva Sjögren Zipsane och Georg Hansson: Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet i Östersund, visar hur ni kan hjälpa oss att
transkribera handskrivna originalhandlingar och texter. Vi ger exempel på avskrifter av
brev, dagböcker, recept, protokoll och mycket, mycket mer från 1700- till 1900-tal.
Förena något mycket intressant med både nytta och nöje!
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Arkivens verksamhet (Arr: Landsarkivet i Östersund & Föreningsarkivet i Jämtlands län)
Arkiven är en skattkammare för den som är intresserad av vår lokala historia, vårt kulturarv,
samt person- och släktforskning. I arkiven gömmer sig information om människoöden,
brott och straff, föreningar mm. Under föreläsningen ges en presentation av våra olika
händelser och arrangemang, kort och gott vad man kan finna och göra på arkivet!
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Släktforskning (Arr: Arkivet i Östersund genom Jämtlands Lokalhistoriker & Släktforskare)
Lär dig att släkt- eller personforska. Vi hjälper dig att komma igång med de vanligaste källorna,
kyrkböckerna. Inga förkunskaper behövs. Det blir både spännande och roligt! Medverkande: JLS Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare.
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After work (Arr: Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Jamtli)
Vår populära föreläsningsserie after work presenterar: Norra begravningsplatsen i Östersund. En presentation i ord och bild av Norra Begravningsplatsen. Vi begrundar trender inom begravningsskick genom
tiderna, visar några utvalda gravar, bekantar oss med växtmaterialet och funderar över Östersunds begravningsplatser från 1786 och till nutid. Medverkande: Gunilla Nilsson-Edler. Biljettsläpp 11.00.
Jämtländska slöjdklassiker (Arr: Hemslöjden)
Vi visar bilder och berättar om slöjdklassiker från Jämtland Härjedalen.
Från 1700- till 2000-tal.

Filmpool Jämtland
- Lignellsalen
Anmäl er till höstens kostnadsfria aktiviteter och animera en
liten scen. I höst bjuder vi bl.a på
animation- och pysselworkshops,
nostalgikvällar med visning av
och samtal kring filmklassiker och
mycket mer. Varmt välkomna!

Primus Mortimer Pettersson (Arr: Bildkonsten)
PMP som han själv signerade sina tavlor, var en oerhört produktiv konstnär som var helt självlärd. Under sin levnad skapade han runt 15 000 bilder och skulpturer. Det blir fler än en per dag, fast han under
långa perioder inte skapade något alls. Efter att ha tillbringat ca 15 år på sjön levde han resten av sitt
liv som intagen på Frösö sjukhus, utan att få någon riktig diagnos. Annalena Pettersson, själv släkt med
Primus, berättar om ett fascinerande livsöde och en fantastisk konstnär.

Hemslöjden - Lignellsalen
Byt några ord med en smed. Sätt
dig och tälj en gubbe. Se vad Craft
Kitchen kan ge dig i höst.
Kom, kom! Alla är välkomna!

Jamtlis Gynnare
- Jamtlis entré
Jamtlis vänförening informerar
om sin verksamhet och om hur
även du kan delta och bli en
aktiv medlem!

Regionalt kulturforum bjuder in till en dag fylld
av kultur, föreläsningar, workshops och mingel!

Föreningstorg - Brunflologen
ABF: Seniorakademin
Folkuniversitetet
Fornskriftsällskapet
Heimbygda
Hotings PRO
Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare
Jämtlands läns konstförening
Krokoms konstförening
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Pensionärsuniversitetet
Riksteatern J/H
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Svensk Form
Visa Mig - en slöjdförening i Storsjöbygden
Östersunds Bibliotek
Östersunds Mötesplatser för äldre
Östersunds Teaterverkstad

Antikrundan (Arr: Estrad Norr)
DJ Håkki underhåller och spelar “gamla godingar” på vinylspelaren och samtalar med
publiken om gamla tider.
Bli bättre på e-böcker (Arr: Bibliotekskonsulenten)
Vill du lära dig mer om hur man lånar e-böcker?
Personal från Östersunds bibliotek visar hur du gör och berättar om sitt
utbud av e-böcker och e-ljudböcker. Bland e-medierna finns allt från barnböcker till deckare och biografier. Alla lån är gratis och tillgängliga via
bibliotekets hemsida. För dig som har svårt att läsa vanliga böcker på grund
av en funktionsnedsättning, till exempel dålig syn, ges också information
om alternativa former av nedladdningsbara böcker.

Jamtlis Fotosamling
- Arkivets entré
I Jamtlis digitala fotosamlingar finns synliga spår av människor och människors
verksamhet från hela länet.
Jamtlis personal hjälper dig att hitta bilder
från din hemtrakt, din familj och släkt eller
något annat du är intresserad av!

Jämtländska designklassiker (Arr: Designcentrum)
Katarina Widegren berättar om designklassiker från Jämtland Härjedalen.
Föremålen hon berättar om kommer att gå att se i en anslutande miniutställning.

Jamtli, Rentzhogsalen Arkivet, Sjögrensalen
Hörsalen museiplan 1

Våning 2 (Landsarkivet)

Arkivet, Rumarsalen
Våning 1 (Landsarkivet)

11.00

Arkivens verksamhet

Släktforskning

11.15

F 30 min. Max 40 pers

W 60 min. Max 30 pers

12.15

Avskrifter

Arkivens verksamhet

12.30

F 30 min. Max 40 pers

F 30 min. Max 30 pers

Jamtli, Kafé
Museiplan 1

11.30
11.45
12.00

12.45
13.00

After work

Antikrundan

13.15

F 60 min. Max 90 pers

Jämtländska slöjdklassiker

Primus Mortimer Pettersson

13.30

Biljett krävs

F 30 min. Max 40 pers

F 30 min. Max 30 pers

14.15

Jämtländska slöjdklassiker

Primus Mortimer Pettersson

14.30

F 30 min. Max 40 pers

F 30 min. Max 30 pers

60 min

13.45
14.00

14.45
15.00

After work

Antikrundan

15.15

F 60 min. Max 90 pers

Bli bättre på e-böcker

Jämtländska designklassiker

15.30

Biljett krävs

F 30 min. Max 40 pers

F 30 min. Max 30 pers

16.15

Bli bättre på e-böcker

Jämtländska designklassiker

16.30

F 30 min. Max 40 pers

F 30 min. Max 30 pers

15.45
16.00

16.45
F = Föreläsning. W = Workshop. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade med hörslingor och hiss.

60 min

