
Fika och mat 
- Sommarbuffé för stora och små  
 serveras i Restaurang Hov.  
 Hovs gårdsservering öppen med  
 försäljning av fika.

- Jamtlis Gynnare erbjuder stutar och  
 fika i Café Slalom.

- Jamtli Kafé erbjuder fika och glass.

- Kiosken vid Macken erbjuder  
 korv med bröd, glass, kaffe mm. 

- Jamtlis Gynnares godaste kolbullar  
 vid karusellen på Torget. 

Vid Brunflologen: 
- Monika Rozsa säljer Ungersk mat.

- Laxstuten

- Valerias lángos

1. Kl 11–16 Jamtlis kyrka 
Drop in-vigsel: Svenska kyrkan  
i Östersund.

2. Kl 15.00–17.00 Tingshuset
Drop in: Borgerlig vigsel. 

3. Kl 11.30 Jamtlis buföring. 
Se karta i programmet.

4. Högtidligt firande från  
 Jamtlis Stora scen 
 Konferencier: Leif Landin
 Musik: Hoven Droven

Kl 12.00
•	Hemvärnets	musikkår.
•	Huvudtalare:	Landshövding	Marita	Ljung.
•	Ungdomstalare:	Frida	Stenbergh,	elev	på	 
 Wargentinskolan JGY. 
•	Flaggutdelning,	som	motorcyklister	kör	 
 ut till glada mottagare runt om i  länet. 
•	Östersunds	kommun	hyllar	idrotts- 
 stjärnor. 
 

Ca kl 13.00
Uppvisningar av medverkande föreningar. 
Konferencier: Anders Hedén.
•	Högtidlig	stipendieutdelning.	Lands- 
 antikvarie Olle Amelin delar ut stipen- 
 dier ur Margareta och Robert Berghagens  
 stiftelse för vetenskaplig forskning om  
 Jämtlands historia, stipendiaterna  
 medverkar.
•	Jakt	och	natur	–	sommaren	på	Jamtli.
•	Jämtlands	läns	idrottshistoriska	förening	 
 delar ut pris till Östersunds vintersports- 
 profil Jonna Sundling. 
•	Från	skidloppet	Haldo	Hanssons	minne 
 delas pris ut till länets idrottskvinna  
	 2021	Ebba	Årsjö,	Vemdalens	IF.
•	Teaterföreningen	Arnljot	–	en	glimt	av	 
 sommarens Arnljotspel.
•	Global	Organisation	of	African	Women	 
	 –	modevisning.
•	Scenkonstföreningen	Undantaget	 
 sommarteater Strindbergs ”Ett Dröm- 
 spel”.
•	Lions	stipendieutdelning.
•	Veteranmopedkavalkad!.			

Välkommen att fira

Nationaldagen 
på Jamtli, 6 juni 2022

Nationaldagen firas kl 11–16 i friluftsmuseet, fri entré!
Jamtli öppet kl 11–17, ordinarie entré, se www.jamtli.com

PROGRAM 

Sjung med!
Sveriges Nationalsång
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du	tysta,	Du	glädjerika	sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. 
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jämtlandssången
Så tåga vi tillsammans bort
Mellan Jämtlands gröna ängar bort 
mellan nyland som prunka
fulla av bröllopsblomsters prakt.

Så skåda vi med gamman hän
över berg i blåa fjärran hän 
över sjöar, strömmar, skogar
jämt kring bygder på vakt.

Fagert	är	landet	som	blev	vår	lott	och	arvedel
Så firom dess fägring nu
med sång och stråkars spel.
Tändom	ånyo	det	hopp	som	våra	fäder	närt!
För	slit	och	mödor	av	fröjd	och	sol
ett mått oss beskärt.

Med reservation för ändringar.



1. Kl 11-16 Jamtlis kyrka  
 Drop in vigsel: Svenska kyrkan  
 i Östersund.
2. Kl 15.00-17.00 Tingshuset 
 Drop in: Borgerlig vigsel.
3. Kl 11.30 Jamtlis buföring 
 Se karta ovan.
4. Jamtlis Stora scen 
 Från	kl	12.00		Högtidligt	firande	och	 
 därefter uppträdanden. 
 Se program på framsidan.

5. Rentzhogsalen 
 Filmvisning.
6. Torget  
 •	Elöverkänsligas	förening	i	 
  Jämtlands län 
	 •	Autism-	och	aspergerföreningen	 
  i Jämtland 
	 •	Östersunds	Fibromyalgiförening 
	 •	 Junis 
	 •	Lyckohjul 
	 •	Porslinskross 
	 •	 Fiskdamm 
	 •	Karusell	 
	 •	 JP	Gulles	handelsbod

7. Hackåsgården 
 Öppet för lek.
8. Grändkaféet 
 •	 Jämtbygdens	Astma-	och	 
  allergiförening
9. Grändbodarna  
 •	Cykelfrämjandets	Östersundskrets	 
	 •	Cykel	Östersund 
	 •	HRF	Distriktet	J/H 
	 •	Djurskyddet	Jämtland 
	 •	 Föreningen	Nej	till	EU 
	 •	Lions	Club	Brunkullan 
	 •	PRO	Leva	Livet 
	 •	 Jämtlands	läns	idrottshistoriska	 
  förening
10. Daggtorpet och ovanför  
 Stora scenen 
 •	Fältjägarföreningen 
	 •	Östersund	Frösö	Lottakår 
	 •	 Sockervadd
11. Tröskvandringen (nedan Hackåsgården) 
 •	Global	African	Organisation	of	 
  Women
12. Invid Tingshuset 
 •	Östersund	Budokai 
	 •	Miljöpartiet	Jämtland	Härjedalen 
	 •	Teaterföreningen	Arnljotspelen
13. Längs vägen runt Tingskullen 
 •	Moderaterna	i	Östersunds	kommun 
	 •	 Sverigedemokraterna	 
	 •	Östersundsgymnasterna	 
	 •	Väckelsekyrkan	i	Östersund 
	 •	Diabetesföreningen
14. Dansbanan  
 •	Tango	Jamt	kl	12-14 
	 •	Lindyhop	kl	14-16
15. Näsgården 
	 •	Östersunds	Filateli-	och	 
  Vykortsförening 

16. Längs vägen mellan Torget  
 och Restaurang Hov 
 •	Kristdemokraterna	J/H 
	 •	 Föreningen	Gamla	Östersund 
	 •	Neuroförbundet	Jämtland/Härje- 
  dalen 
	 •	Centerpartiet	i	Östersund 
	 •	Amnesty	International 
	 •	Östersunds	Mykologiska	förening 
	 •	 Socialdemokraterna	i	Östersund 
	 •	 JIDCA
17. Torget vid karusellen 
 •	 Jamtlis	Gynnare	steker	kolbullar	
18. Macken 
 •	 Storsjöbygdens	Fotoklubb 
	 •	Liberalerna	Jämtland	Härjedalen 
	 •	 Jämtlands	Bågskytteklubb	–	prova	på 
	 •	Vänsterpartiet	Östersund 
	 •	Patientföreningen	Jämtgubben 
	 •	Riksförbundet	Pensionärsgemenskap 
	 •	Barnens	trafiskskola	öppen 
	 •	Kiosken	öppen

PROGRAM NATIONALDAGEN 6 JUNI 2022
Öppet kl 11–16

Med reservation för ändringar.
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