
På Jamtli finns allt en gäst behöver  
– upplevelser, mat, butik och boende.  
Välkommen hit, en eller flera dagar!

Jamtli Butik Jamtli Kafé Restaurang Hov Jamtli Vandrarhem

Fri entré till Jamtli Kafé,  
Jamtli Butik och Restaurang Hov

Utom vid vissa evenemang.

 Östersund www.jamtli.com

Öppet tisdag–söndag kl 11–17 (Stängt julafton, juldagen och nyårsafton)
Öppet även måndagar under jullovet, från 23 december till 6 januari

Entré vuxen 100 kr. Alltid fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskapFacebook “f ” Logo CMYK / .ai

Tillfälliga utställningar.

Jamtlis julkalender 
30 november–6 januari 2020

Julens bockar 
30 november–6 januari 2020

Julkortsutställning 
30 november–6 januari 2020 (i Jamtli Kafé)

Välkommen!

Från gryning till skymning
–nordisk konst kring sekelskiftet 1900

Till och med 19 april 2020

Oknytt!
Till och med 8 mars 2020

Önskeutställningen   
Till och med 12 januari 2020

museum

Program och kalendarium
29 november 2019–6 januari 2020

Här finns alla julens ingredienser och lite till. Glänta på julkalenderns 
luckor, möt julbocken och jultomten, smaka pepparkaka och glögg. 
Upplev julens traditioner som väcks till liv igen och får sin förklaring.  
Detta och mycket mer händer på Jamtli – Sveriges Julmuseum!



www.jamtli.com
Fredag 29 november 
Julbordspremiär. Traditionellt julbord när  
det är som mysigast och godast på anrika 
Restaurang Hov. Det stora bordet är extra 
stort med ett rum fullt med efterrätter och 
julgodis! Pågår till och med 20 december.  
Mer information på www.restauranghov.se

Lördag 30 november 

 
I år välkomnar Julbocken själv alla besökare 
till öppnandet av årets julutställningar på 
Jamtli. Kl 12–14 bjuder han på godis och 
busar vid Jamtlis huvudentré.  
Julkalendern i jätteformat. Öppna luckor 
och lådor och se ett myller av tomtar, stjär-
nor, ljus, upptåg, julmat, skålande vikingar 
och mycket annat som lär dig mer om julen. 
Julens bockar. Julbocken har en lång 
anknytning till julfirandet och var också 
jultomtens föregångare. Välkommen att 
upptäcka mer om denna spännande och 
mångskiftande julkaraktär! 
Julspår. Sök i Jamtlis fasta utställningar 
efter julspår bland vikingar, folkkonst och 
i utställningen Oknytt där du möter gårds-
tomten bland folktrons många väsen.
Julkortsutställning. Se barnens bästa jul- 
bilder i Jamtli Kafé som denna dag erbjuder 
adventsfika. Prisutdelning kl 13. Julkorten 
visas till 6 januari.  
Julkortstävlingen arrangeras av Länstidningen 
och Jämtlands läns konstförening i samarbete 
med Jamtli. 

Söndag 1 december  
Konstupplevelser i juletid. Allmän visning av 
utställningen Från gryning till skymning  
kl 11.30 (60 min) och familjevisning kl 13 
(30 min).
Konstateljésöndag. Vi skapar sagolika  
julkort i akvarell kl 13.30–17. 

Kalendarium.
Onsdag 11 december  
Konst-paus! 15 minuters minivisning i  
Nationalmuseum Jamtli kl 12.
Torsdag 12 december 
Konst och saffransdoft. Inte bara tomtar! 
Mest känd har Jenny Nyström blivit för att ha 
givit den svenska jultomten ett ansikte. Jenny 
Nyström var dock även en välutbildad konst-
när som deltog i utställningslivet med konst av 
helt annat slag. Om det och andra kvinnliga 
konstnärer får du veta mer i detta föredrag av 
Christina G Wistman kl 13. Ingår i föreläs-
ningsserien After Work med fri entré.  
Efterföljande lussefika (65 kr) med fortsatta 
samtal i Konstlobbyn. 
Söndag 15 december 
Konstupplevelser i juletid. Allmän visning av 
utställningen Från gryning till skymning  
kl 11.30 (60 min) och familjevisning kl 13 
(30 min).
Konstateljésöndag. Vinterlandskap – hur 
målar man snö? Kl 13.30–17.
Måndag 23 december 
Hämta julklapparna hos Jamtli- 
Tomten! Om du under perioden  
10–22 december lämnar in din  
julklappssäck i Jamtlis  
reception, kan du komma  
till stämningsfulla Lill- 
härdalsgården till- 
sammans med barnen  
och hämta säcken hos  
självaste Jamtli-Tomten.  
Ett minne för livet!  
Inlämningsavgift: 120 kr/säck.  
Om du saknar egen säck finns 
det att köpa för 50 kr.  
Säcken hämtas 23 dec kl 14–17. 
Fredag 27 dec–lördag 28 dec 
Julvandring bland Jamtlis gårdar. Hur 
förberedde och firade man jul förr? För hela 
familjen, cirka 40 min. Kl 12 och 14. 

Julmarknad
fredag 6–söndag 8 december

Lördag 28 dec–söndag 29 dec 
Visning i Nationalmuseum Jamtli.  
Kom och njut av konst i världsklass under 
mellandagarna! Allmän visning kl 12 och 14.

Onsdag 1 januari 2020 
Nyårsmottagning. Starta året med bubbel, 
snittar, tårta, linnedukar och kandelabrar i 
Jamtli Kafé! Musikunderhållning kl 13–16 
med Åsa och Roy Okutani som bjuder på 
stämningsfull mjuk jazz på sång, trumpet 
och piano/gitarr. Mingla med gamla och  
nya vänner! Öppet kl 11–17. Fri entré till 
Jamtli Kafé.

Torsdag 2 januari–fredag 3 januari 
Berättarmagi i utställningen Oknytt! Följ 
med på en spännande vandring bland troll, 
tomtar, gastar och mylingar. Kl 12 och 14. 
Lördag 4 januari–söndag 5 januari  
Visning i Nationalmuseum Jamtli  
Kom och njut av konst i världsklass!  
Allmän visning kl 12 och 14.
Måndag 6 januari  
Trettondagsupptåg och prisutdelning i  
pepparkakshustävlingen. Alla barn välkomnas 
att tillverka egna bockmasker kl 12–14. Kl 14 
avslutar vi med trettondagsupptåg. Följ med 
i en lekfull parad av bockar och se vad som 
händer! Vi avslutar kl 14.30 med att Jamtlis 
Gynnare korar vinnare i pepparkakshustävling-
en och delar ut julgodis till alla barn. Offerdals 
spelmanslag underhåller kl 13–15.30. I Jamtli 
Kafé serveras trettonhelgsfika.

Onsdag 4 dec–torsdag 5 dec  
Traditionellt pepparkaksbak i Jamtli Öppna 
förskola. Kom i julstämning med doftande 
pepparkaksbak i järnspis, kl 9–12. Fri entré.
Onsdag 4 december  
Konst-paus! 15 minuters minivisning i  
Nationalmuseum Jamtli kl 12.
Torsdag 5 december 
Oknytt! Följ med på en tur i det överna-
turligas värld och lyssna till berättelser om 
skrock och folktro i Jämtland och Härjedalen. 
Berättarföredrag i anslutning till utställningen 
Oknytt. Kl 13 med dramapedagog Lisbeth 
Sunnergren. Ingår i föreläsnings- 
serien After Work med fri entré.

Fredag 6 dec–söndag 8 dec 
Julmarknad på Jamtli. En av Sveriges mest 
underbara julmarknader som varje år besöks 
av över 20 000 besökare och 200 utställare. 
Ta del av en oslagbar julstämning och en rik-
tigt traditionell marknad. För tider och pris, 
se www.jamtli.com Arrangör: Jamtli  
och Hushållningssällskapet.

Fredag 6 december–söndag 5 januari  
Pepparkakshus! Finalisterna i Jamtlis Gynna-
res pepparkakhustävling ställs ut. Rösta på det 
pepparkakshus du tycker bäst om. Röstningen 
pågår till och med 5 januari. Vinnaren presen-
teras 6 januari, under Trettondagsupptåget. 
Onsdag 11 dec–fredag 13 dec 
Julavslutning med ”tomtar på loftet” och 
lussefika i Jamtli Öppna förskola. 
Onsdag kl 9–12, torsdag kl 9–12, fredag  
kl 9–15. Fri entré.

Julutstallningar

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR. Tryck: Daus Tryckeri, Östersund 2019. Framsida foto: Lars Wahlström/Oknytt – Nordisk Folktro och Mytologi.


