
Föreläsningar och workshop

Kommunikationer till och från Strömsund med buss: www.ltr.se eller 0771-100 110 
Busstips fr Från Östersunds busstation till Strömsund: buss 142 kl 11.30, i Strömsund 13.05. 

Från Strömsunds busstation till Östersund: buss 142 kl 15.20, i Östersund 17.00. Ank till jvst kl 17.05

Förslag på boende: 
Strömsunds vandrarhem ligger 5 km söder om Strömsund.  

Kontaktas via info@tullingsasgarden.se eller på tel 070 366 1177. 
Enkelrum med självhushåll fr 290 kr/dygn. Vid ev bokning uppge ”Nätverksträff”.

Hotell Nordica ca 100 m fr hembygdsområdet. Kontaktas via www.hotelnordica.se eller tel 0670 61 10 00 
Enkelrum 995 kr inkl frukost. Vid ev bokning uppge priset på boendet samt referens till Mattias.

Kursavgift: 1 800 kr exkl. moms – i priset ingår alla måltider och  
förbrukningsmaterial  men ej resor och  boende.

 Anmälan till: britt-marie.borgstrom@jamtli.com Anmälan är bindande men kan överlåtas. 
Mer information: Ring Britt-Marie, tel 070 62 87 947. 

Senaste anmälningsdag: Fredag 16 mars. Uppge ev behov av specialkost i din anmälan.

Program 
Nätverksträff måndag 16 april–tisdag 17 april 2018

Tema – Att arbeta med kulturarv och små barn 0–5 år

MÅNDAG 16 APRIL
13.00–13.40 Upptakt med förstärkt fika. 
Lokal: Café Tomten, Strömsunds hembygdsgård.
13.45–14.30 Synen på de små barnen i bondesamhället. 
Marianne Liliequist, professor emerita, Umeå universitet.
14.30–15.00 Diskussion och bensträckare.
15.00–16.00 Att skapa en barn- och familjevänlig verk-
samhet på en hembygdsgård. Organisatoriska, praktiska 
och metodiska tips.  
Britt-Marie Borgström, förskollärare och museipedagog, 
Jamtli. 
Pia LarssonFors, förskollärare, Jamtli. 
Lokal: Storstugan på hembygdsområdet.
16.00–16.30 Fruktstund och kaffe i Storstugan.
16.30–18.00 Workshop: Teman och aktiviteter i tidsresor 
som speglar omvårdnad och folktro kring det lilla barnet, 
lekar och leksaker. 
Britt-Marie Borgström, förskollärare och  
museipedagog, Jamtli. 
Pia LarssonFors, förskollärare, Jamtli. 
Irene Nilsson, barnskötare, Jamtli. 
Lokal: Storstugan.
18.30–ca 21.00 Tvårätters middag på hotell Nordica.  
Utbyte av egna tidsrese-erfarenheter.

TISDAG 17 APRIL
9.00–10.00 ”Bokstart” – Att väcka läslust hos de yngsta –
Boktips om kulturarv för de yngsta. 
Britt-Inger Roos, bibliotekschef, Strömsunds kommun 
Lokal: Café Tomten.
10.00–10.45 Bokbord med boktips. Möjlighet att köpa 
litteratur för stora och små från Jamtli Butik. 
Fruktstund.
10.45–1.45 Så blir vi yngre! Presentation av Heimbygdas 
projekt som verkar för en föryngring och förnyelse av  
hembygdsrörelsen i Jämtland & Härjedalen. 
Kristina Ernehed, projektledare.
12.00–13.00 Lunch på Café Tomten.
13.00–14.00 Utbyte av egna tidsrese-erfarenheter.  
Fortsatta samtal och möjlighet till visning av bilder från 
egna tidsresor. Meddela Britt-Marie om du önskar berätta 
och ev. teknikbehov.
14.00–15.00 Strömsunds kommun och Ströms hembygds-
förening presenterar sin verksamhet och framtidsplaner.  
Lena Johansson, ordf i barn, kultur- och fritidsnämnden, 
Håkan Espmark, sek Ströms hbf.
15.20 Avresa med buss mot Östersund.


