FÅGELSJÖ HEMBYGDSFÖRENING

Fågelsjö 2017-06-15

I Gottlunds spår

FINNSAMs höstkonferens i Hamra och Fågelsjö 1-3 september 2017
I år är det 200 år sedan Carl Axel Gottlund gjorde sin första vandring i de svenska finnmarkerna. Bland annat besökte han då Hamra och Orsa finnmark.
Årets höstkonferens går på olika sätt i Gottlunds spår. Vi besöker platser som Gottlund
beskrivit, vi bekantar oss med honom som person och vi fördjupar oss i den skogsfinska
kultur som fångade hans intresse.
Lokala arrangörer är Finnmarkens historiegrupp och Fågelsjö hembygdsförening i samarbete med flera andra aktörer. Konferensen förläggs till Hamra Vildmarkscenter, mitt i
Hamra by.
Start vid lunch fredagen den 1 september, avslutning vid lunch söndagen den 3 september. Överkurs på Los bibliotek, möjlighet att besöka Los Koboltgruva för den som vill.
Vi arbetar med att söka sänka deltagaravgiften genom olika bidrag. Räkna därför med en
maximal kostnad på 1 900 kronor per person för hela konferensen, med tillägg på 100
kr/natt för enkelrum. Betala dock inte förrän exakta priset är känt! Extra övernattning
kostar 315 kr/natt och bokas i samband med anmälan. Vi är också lovade bra service med
specialkost etc.
Notera att det är tidig anmälan till denna konferens! För att garantera boende och
måltider på Hamra Vildmarkscenter måste anmälan vara inne senast den 12 juli.
Detaljerat program och anmälningshandlingar bifogas.
Kontakta Finnmarkens historiegrupp för info:
gottlund.hamra.2017@gmail.com
Finnmarkens historiegrupp
c/o Jernqvist
Björkgatan 21
820 60 DELSBO
070 53 43 026
Väl mött!
Finnmarkens historiegrupp och Fågelsjö hembygdsförening i samarbete med FINNSAM

Orsa Finnmarks
Bygdekommitté

I Gottlunds spårFINNSAM:s höstkonferens i Hamra, 1-3 september 2017
Preliminärt program
Fredag 1 september
10.00 Hamra Vildmarkscenter. Incheckning och registrering.
12.00 Lunch på Hamra Vildmarkscenter. Välkomsthälsning och kort introduktion.
Finnmarkens Historiegrupp: Presentation av gruppens verksamhet.
13.00 Avfärd mot Malungshed och Björkberg i egna bilar. Samåkning.
Besök vid Ropudden i Malungshed samt vid ladan i Björkberg med Gottlunds
namnteckning.
Björkbergs skola: Eftermiddagsfika och presentation av Björkbergs byalag.
Maud Wedin, Falun: Den skogsfinska kolonisationen i Los och Orsa finnmark.
Presentation av häfte om skogsfinnarna i området.
Niclas Persson, Torsby: Carl Axel Gottlunds liv och verk.
17.30 Middag på Hamra Vildmarkscenter
19.00 Hamra kyrka: Offentlig föreläsning: Marja-Liisa Keinänen, Stockholm: Skogsfinsk folktro.
Lördag 2 september
08.00 Frukost på Hamra Vildmarkscenter.
09.00 Guidad tur med buss.
Hamravallen, omnämnd i Gottlunds dagbok. Stopp och presentation.
Hamra nationalpark: Förmiddagsfika
Rie Stagegaard, Länsstyrelsen Gävleborg: Presentation av Hamra nationalpark.
Finnmarkens historiegrupp: Carl Axel Gottlunds vandringar i Hamra.
12.30 Lunch i Fågelsjö kursgård, Amerikahuset i Fågelsjö.
Finnmarkens historiegrupp: Carl Axel Gottlund i Fågelsjö.
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa.
Fågelsjö hembygdsförening: Fågelsjö by och Gammelgården Bortom Åa.
Kort guidning i Fågelsjö Gammelgård.
Eftermiddagsfika i Fågelsjö kursgård.
16.00: Hamra kyrka. Finnmarkens historiegrupp: Hamra kyrka och Erik Persson Pulkkinen i Hamra.
17.30 Middag på Hamra Vildmarkscenter.
19.00 Samkväm med skogsfinskt tema:
Maud Wedin: Skogsfinska ortnamn.
Janiche Opsahl: URs arbete kring nationella minoriteter
och språk.
Söndag 3 september
08.00 Frukost på Hamra Vildmarkscenter. Städning och utcheckning.
09.00 Samling och föredrag i Hamra kyrka.
Jan-Erik Björk, Källby: De skogsfinska släktnamnen.
Jan Myhrvold, Gjerdrum (Norge): Det skogsfinska DNA-projektet.
Fikapaus under föreläsningen.
11.00 FINNSAM:s medlemsmöte och avslutning.
12.00 Lunch på Hamra Vildmarkscenter, avslutning.
13.30 Överkurs. Besök på Los bibliotek med finnmarkssamlingen.
Presentation: Finnmarkens historiegrupp och Maths Östberg, Alfta.

Anmälan till FINNSAMs höstkonferens
i Hamra och Fågelsjö 1-3 september 2017
Obs! Tidig anmälan till denna konferens!
För att garantera boende och måltider på Hamra Vildmarkscenter måste anmälan vara inne senast
den 12 juli.
Mail: gottlund.hamra.2017@gmail.com
Adress: FINNSAM c/o Jernqvist, Björkgatan 21, 820 60 DELSBO
Tel: 070-53 43 026
Nedanstående konferenskostnader inkl. luncher, middagar, fika och aktiviteter är preliminära
Uppgifter inför betalning skickas senare tillsammans med PM.
Preliminära prisuppgifter:
Hela konferensen högst 1900:-, inkl. logi i stuga, frukost och övriga måltider.
(Vissa rum med våningssäng, se nedan)
Hela konferensen 850:-, exkl. logi och frukost, men med fika, lunch och middag
Hela konferensen 500:- exkl. logi, frukost och middag, men med lunch och fika
Tillägg 100:-/natt för enkelrum. Fåtal rum. Först till kvarn…
Extra övernattning, 315:-/person. Bokas vid anmälan!
Sänglinne och handduk 135:--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Härmed anmäler jag mig till FINNSAMs höstkonferens I Hamra och Fågelsjö 1-3 september 2017
Namn: ____________________________________________________________________________
Adress: ____________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
E-post: ____________________________________________________________________________
Hela konf. inkl. logi och måltider. (Vissa rum med våningssäng, notera rutan nedan): ____ 1 900:-

□

□ Jag kan inte sova i överslaf!
□
Hela konferensen. exkl. logi, frukost och middag, men med lunch och fika ______________ 500:- □
Hela konferensen. exkl. logi och frukost, men med fika, lunch och middag ______________850:-

Extra övernattning 315:-/person. Ange datum! ____________________________________________
Jag vill dela rum med: ________________________________________________________________

□
Sänglinne och handduk, 135 kr/person:________________________________________________□
Jag vill ha enkelrum (endast ett fåtal, 100 kr/natt): _______________________________________

Specialkost etc.: _____________________________________________________________________
Övriga önskemål: ____________________________________________________________________

