
Priser och praktiska arrangemang

DELTAGARAVGIFT: 
Paketpris: 95 € i vilket ingår föreläsningar, lunch lö, kaffe lö, supé med kvällsprogram, 
lunch sö, bussutfärder och museibesök.
Endast lördag: 65 € (utan supé 40 €), endast söndag 40 €.

LOGI:
Alternativ 1: Kredu, folkhögskolans elevinternat, pris 40 €/natt/person 
i singelrum, 20 €/natt/person i dubbelrum
Alternativ 2: Juthbacka, Juthasvägen 34, pris 60 €/natt/person 
i singelrum, 37,50 €/natt/person i dubbelrum 
Alternativ 3: Stadshotellet i Jakobstad 70-89 €/natt/person 
i singelrum, 40-49,50 €/natt/person i dubbelrum 
Alternativ 4: Jugend Home Hotel i Jakobstad, 52,90 €/natt/person 
i singelrum, 35,40 €/natt/person i dubbelrum 30 €/natt/person i familjerum (3 pers.).  
Busstransport till Jakobstad. Vid samtliga hotell ingår morgonmål i priset. 
Alternativ 5: Campingstugor vid Juthbacka, ca 50 €/stuga/natt (4-6 personer). 
Toalett och duschmöjligheter på området. Morgonmål 8 €/person i Juthbackas matsal.

RESOR:
Abonnerad buss från Nyland, start fredag eftermiddag, Lovisa 13.00 - Borgå  13.30 - 
Helsingfors (Kiasma) 14.30 - Nykarleby ca 21.00. Pris: 40 €/tur/retur. 
Vid behov anslutningsbuss från Västnyland. 

ANMÄLAN om deltagande bör göras senast den 5 augusti, helst på en speciell blankett 
som finns på förbundets hemsida www.hembygd.fi. Den kan skrivas ut och skickas 
till FSH, PB 105, 00121 Helsingfors eller fyllas i elektroniskt. Anmälan kan även göras per 
e-post till forbundet@hembygd.fi eller per telefon 0500-615541. Uppge namn, adress, 
telefonnummer och eventuell e-postadress. Kom också ihåg att meddela eventuella dieter, 
exkursionsval och övernattningsval om du behöver logi. Ett bekräftelsebrev med faktura 
sänds till alla anmälda i slutet av augusti.  

FÖRFRÅGNINGAR: 
Verksamhetsledare Tom Sandström, anträffbar hela sommaren, tfn: 0500-615541, 
e-post: forbundet@hembygd.fi

Välkomna!

Arrangör: Finlands svenska hembygdsförbund  
i samarbete med Nykarleby stad och Kovjoki hembygds- och museiförening

 Hållbar utveckling

                 
Kuddnäs

FINLANDSSVENSKA 
HEMBYGSDAGAR I NYKARLEBY 

14-15.9.2019

 Vi inbjuder Dig till de tionde finlandssvenska 
hembygdsdagarna (f.d. finlandssvenska museidagar) 

som hålls i Nykarleby 14-15.9.2019. 

Temat för dagarna är Hållbar utveckling, ett aktuellt ämne, som belyses ur olika 
synvinklar. Återbruk och byggnadsvård har alltid varit och är fortsättningsvis angelägna 

ämnen för hembygds- och museiaktiva. 

På hembygdsdagarna får du träffa många trevliga människor med intresse 
för museer, kultur och hembygd. Kom med och debattera, diskutera eller bara lyssna.

Hembygdsdagarna hålls i huvudsak på Kredu, Kristliga folkhögskolan 
i Nykarleby, Seminariegatan 19, ett grovt stenkast från Nykarleby centrum.

Under söndagen gör vi exkursioner till intressanta platser och museer
i Nykarleby och Jakobstad.

Välkommen till Nykarleby!

    
Finlands svenska hembygdsförbund



Lördag 14 september - Seminarium 
Kredu, Seminariegatan 19, Nykarleby 

8.45-     Anmälan och välkomstkaffe 

9.30    Välkomstord, hälsningar och praktisk information 
  Mats Brandt, stadsdirektör, Nykarleby stad
  Holger Wester, ordförande, Finlands svenska hembygdsförbund (FSH)

9.45-12.15 Föreläsningspass I:  
               Avfall och återanvändning i ett historiskt perspektiv
                     Henry Nygård, docent 
  Gamla stockhus kan få nytt liv 
  Brage Räfsbäck, FSH:s hedersordförande
  Återbruk och byggnadsvård - större och mindre renoveringsprojekt 
   Evalis Sundkvist, finsnickare och företagare
 
12.15  Lunch på Kredu

13.15-15.00 Föreläsningspass II: 

  Digitalt museum och andra nya sätt att förmedla historia 
  Eva-Marie Backnäs,  projektledare vid Svenska Österbottens förbund för                       
  utbildning och kultur/KulturÖsterbotten  
  inspiration för nya idéer 
  Gunilla Sand, verksamhetsledare, Stundars och  Li Näse, 
  museichef, Sagalund 
 
15.00  Kaffe
 
16.00  Besök i Zacharias Topelius barndomshem Kuddnäs och 
  Nykarleby museum

                                                       ***

19.00   Kvällssupé med program i Kredu 
  Musikprogram, allsång m.m.                                          

P  R  O  G  R  A  M
Söndag 10 september - Exkursioner med abonnerade bussar

Alternativ 1: Jakobstadsrutten 
Vi besöker det Arktiska museet Nanoq, som invigdes 1991 och har byggts upp av eldsjälen 
Pentti Kronqvist. Museet är en tribut till de arktiska naturfolkens kultur. Vi besöker också 
Jakobstads Motormuseum på Alholmen där Pelle Lillkvist samlat närmare 300 båtmotorer, 
bl.a. en unik samling inombordare tillverkade i Jakobstad, och ungefär 50 större motorcyklar, 
mopeder och cyklar med hjälpmotorer. I Jakobstads centrum förevisar Guy Björklund 
Strengbergs Tobaksmuseum, som förnyat sin utställning och återinvigdes den 5 april i år. 

Alternativ 2: Nykarlebyrutten
I Kovjoki får vi ta en ånglokstur på den smalspåriga järnvägen i gamla passagerarvagnar med 
Nykarleby Jernväg. I Jeppo förevisar FSH:s ordförande Holger Wester Keppo gård och 
KWH-koncernens företagsmuseum och i Pensala berättar doll-artesan Pirjo Nygård om det 
Tomte- och dockmuseum som hon skapat. Hon har själv restaurerat den gamla gården och 
i uthus och ladugård bor hundratals dockor och tomtar. Pirjo restaurerar och reparerar gärna 
gamla dockor men skapar också nya.

Dagen beräknas vara avslutad kl. 16.

BOKTORG
Boktorget är öppet under lördagen utanför föreläsningssalen. Hembygdsföreningar och 
även privatpersoner har möjlighet att kostnadsfritt lämna hembygdsböcker och andra 
tryckalster till försäljning. Boktorget sköts i princip av arrangören men bokförsäljarna får 
gärna vara med och dejourera och marknadsföra sina alster. Även äldre hembygdslitteratur 
kan säljas. Meddela i samband med anmälan om ni har böcker att berika boktorget med. 
Utställaren ansvarar för transport till och från platsen. Böckerna bör vara färdigt prissatta. 

Medverkande:

Henry Nygård     Brage Räfsbäck  Evalis Sundkvist       Eva-Marie         Gunilla Sand          Li Näse
              Backnäs

P  R  O  G  R  A  M
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