
Fika och mat 
- Restaurang Hov serverar National- 
 dagsbuffé kl 11–15.30, även med ute- 
 servering.

- Jamtlis Gynnare erbjuder stutar och fika 
 i Café Slalom.

- Jamtli Kafé erbjuder fika och glass

- Vid Brunflologen serveras: 
  Jamtlis Gynnares godaste kolbullar, 
  Glada Kockens Hälgokebab, Hälgo- 
  burgre, Hälgochorizo mm,  
  Valeria lángos

- Mackens 1950-talskiosk erbjuder korv  
med bröd, glass, kaffe mm.

- Bakstugan är öppen.

1. Kl 11–16 Jamtlis Kyrka och Hammer-
dalsgården  
Drop in vigsel – Svenska Kyrkan i Öster-
sund.
2. Kl 13.30–16 Tingshuset 
Drop in-borgerlig vigsel.
3. Kl 11.30 Jamtlis buföring  
Startar vid ladugården.
4. Jamtlis Stora scen 
12.00  Konferencier Patrik Jemteborn.
 Hemvärnets musikkår.
 Östersunds kommun hyllar idrotts- 
 stjärnor. 
 Ungdomstalare: Hannah Lindgren.
 Landshövding Jöran Hägglund delar  
 ut flaggor till motorcyklister som  
 kör ut i länet till glada mottagare.
 Underhållning av Anna Kråik.
 Tal av fd biträdande general- 
 sekreterareJan Eliasson.

13.30 Uppvisningar av medverkande för 
 eningar. Konferencier Anders Hedén.
 Arnljot – Sommarens Arljotspel.
 Al Farah – dans barn -och show- 
 grupp.
 Sångarbröderna – körsång.
 Östersund/Frösö Fäktklubb – kort  
 fäktningsmatch.
 Jämtflammorna – Dansa.
 Väckelsekyrkan – Körsång.
 RFSL– Spela fiol och prata om  
 Östersund Pride.
 Boxningsklubben Ängeln – Upp- 
 visnnig i boxning.
 Dragspelsklubben Jämtbälgen –  
 Glad, sprittande dragspelsmusik.
 Jämtlands läns idrottshistoriska  
 förening – Delar ut utmärkelsen  
 ”årets vintersportprofil”.
 Östersunds folkdansgille – Dansa.
 Östersund ungdomscirkus kul  
 och bus – Cirkus.

Välkommen att fira

Nationaldagen 
på Jamtli, 6 juni 2018

Öppet kl 11–17
Fri entré till Jamtli hela dagen, både inne och ute! 

11.00–13.00 ....Lindy hop, Dansbanan  
intill Restaurang Hov

13.00–14.30 ....Tango Jamt. Dansbanan  
intill Restaurang Hov

13.00–13.30 ....Al Farah orientaliska 
danser. Brunflologen

Övriga
programtider
OBS! Tiderna är ungefärliga.

PROGRAM 
OBS! Tiderna är ungefärliga.

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.

Passa på – fri entré till museets utställningar!
KISS the exhibition featuring Rockscen Jämtland

Made in Sápmi och Renskötsel i svart och vitt. Nils Thomassons fotografier berättar
Faces of CONTAN

Med reservation för ändringar. Se karta på omsående sida.


