
Gudmundstjärn är ett naturreservat. Byggnaderna är skyddade som 
byggnadsminne. Fastigheten ägs av Sundsvalls Kommun, som 
ansvarar för skötseln av mark och byggnader enligt Länsstyrelsens 
skötselplan. Sundsvalls Museum ansvarar tillsammans med 
Gudmundstjärns Intresseförening för den publika verksamheten.

Gudmundstjärns Intresseförenings ändamål är att värna 
Gudmundstjärns miljö och kulturarv och föra detta vidare till 
kommande generationer genom att erbjuda aktiviteter och 
arrangemang, som lockar besökare till anläggningen. 
Föreningen samlar in föremål, dokument och berättelser om 
Gudmundstjärns historia till sitt arkiv, som ska vara tillgängligt 
för forskning.
Föreningen verkar för att Gudmundstjärn skall bli ett VÄRLDSARV 
på Unescos lista till skydd för natur- och kulturarv.

Som medlem är du en viktig länk i vårt gemensamma arbete att 
uppnå dessa mål.

Hjärtligt välkommen som medlem!
Medlemsavgiften för 2016 är: 
Enskilt medlemskap 100 kr.    Familjemedlemskap 200 kr.
Inbetalas på Plusgiro 438 68 43 - 9

Under sommaren 2016 kommer Gudmundstjärn att vara öppen för 
besökare dagligen från 24 juni - 14 augusti, mellan kl 11-16. 
Vardagar: Guidad visning kl 14. Helger bemannas av Gudmundstjärns 
Intresseförening, som gärna visar runt och berättar. 
Serveringen är öppen hela säsongen.

Bokning av grupper: Märta Rönngren tel. 070-242 52 69 eller
Katarina Rönngren tel. 073-366 67 73

Håll dig uppdaterad via www.gudmundstjarn.se
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MIDSOMMARFIRANDE

BLOMSTERVANDRING

HANTVERKSDAG

BONDENS MARKNAD

ÅRSMÖTE

Program 2016 för Gudmundstjärns Intresseförening

Årsmöte den 20 mars kl 15:00  i Härelokalen  i Indal.  
Efter årsmötesförhandlingar visar Katarina Rönngren bilder från 2015 års 
aktiviteter.

Traditionellt Midsommarfirande  den 24-26 juni kl 11-16 
Midsommarafton den 24 juni, dans och lekar runt midsommarstången, 
som vi hjälps åt att klä. Levande musik. Servering. Bakning i bagarstugan 
med försäljning av bröd. 
Midsommardagen den 25 juni  och söndagen den 27 juni är serveringen 
öppen mellan klockan 11 – 16.

Blomstervandring på Gudmundstjärn den tisdagen den 28 juni kl 18:00
Samling på tunet, där vi med Anette och Patrik Glamsjö som initierade guider, 
tittar på Gudmundstjärns unika flora.

Hantverksdag på Gudmundstjärn söndag den 14 augusti kl 11-15.
Här kan du ta del av stickning, tovning, växtfärgning, smide, träslöjd m.m. 
Hantverk finns till försäljning. Servering. Lotterier.
Vill du vara med, kontakta Gun-Britt Ullberg tel. 073-0871736 eller 
E-mail gunbritt.ullberg@telia.com

Bondens Marknad den 4 september kl 11-15.
För tredje året i rad arrangeras den uppskattade marknaden, där du kan hitta 
närodlat, närproducerat och hantverk från trakten. 
Guidning, servering, fiskdamm för barnen och lotterier utlovas.
Vill du vara med och har produkter som passar in i miljön, 
kontakta Berit Wästfelt på tel. 070-2194625 eller E-mail berit@wastfelt.net.


