Välkommen till
Fiskaremuseet Gäddan

Fiskarebostaden, kvarteret ”Gäddan”, inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening. Det är numera en av de bäst bevarade gårdarna på Öster. Den del av huset som ligger
längs Östra Storgatan byggdes i början på 1800-talet (kanske tidigare).
Vinkelbyggnaden, längs Hambreusgatan, uppfördes efter den stora branden 1876. Då behövdes
bostäder till alla hemlösa efter branden. Det låga uthuset längs Hambreusgatan är gammalt och har
innehållit skomakeriverkstad, smedja, stall och vedbod.
I museet kan man se hur en fiskarefamilj bodde under 1800-talet. I utställningsdelen visas olika
föremål och bilder som har med skärgård och fiske förr
och nu att göra. Föreningen innehar en omfattande
och varierande bildskatt som gör att olika teman kan
presenteras vid olika tillfällen.
Öppethållandet för allmänheten är bara under Österdagarna. Men det går även att boka enskilda besök.
Minimipriset är 200:- . För grupper 40:- pr person då
ingår kaffe med dopp.
Kontakta oss via www.skargardsforeningen.se
Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn
Lennart Andersson
lennander39@gmail.com /070-8168411

Välkommen till Österdagarna 2021
Tisdag 6 juli

Onsdag 7 juli

Torsdag 8 juli

1300
Museet öppnar
Eva Wastenson ställer ut i
Galleri Gäddan

1300
Hantverksdag!
Växtfärgning, Repslagning,
Barnhantverk.
Eva Wastenson ställer ut i Galleri
Gäddan

1300
Museet öppnar
Eva Wastenson ställer ut i Galleri
Gäddan

1400

Ingen underhållning denna
dag

1400
Kerstin och Sverker Åkered
underhåller

Efter underhållningen
c:a1440 Guidad tur på Öster
med teaterinslag. Måste
bokas. Max 30 personer.

1430 Guidad tur på Öster
med teaterinslag. Måste bokas.
Max 30 personer.

Därefter
Guidad tur på Öster
med teaterinslag. Måste bokas.
Max 30 personer.

1700
Österdagen avslutas

1700
Österdagen avslutas

1700
Österdagen avslutas

Kaffe/the/saft med hembakat bröd
Guidning av Öster inkl kaffe med dopp

45:- pr person
65:- pr person

Årets utställare
Eva Wastenson

Jag har varit bildlärare i många år. Nu njuter jag av ”after work”. Jag har alltid varit storkonsument av konst och
annan kultur. Söderhamn bjuder på mycket i den vägen. Alla sorters bilder intresserar mig, foton, affischer,
barnteckningar liksom måleri av kända och okända. Periodvis är jag bildproducent själv också. I mina skåp och
lådor finns det bilder i olika tekniker. Akvarell, akryl, olja, oljepastellkritor eller flytande tusch är vad jag brukar
använda mig av. Det ska bli roligt att få visa några alster på Gäddan under Österdagarna i juli.

Sång/musikgrupp som sjunger och spelar visor och låtar. Det mesta är folkmusiksinspirerat. Vi samlar gamla lokala låtar/visor som vi gör egna arrangemang på. Musikintresset
i gruppen är dock ganska brett vi tar gärna emot önskemål. Du kan höra oss på allt från
fest,dop,bröllop och stämmor. Vår förhoppning är att förmedla enenkelhet samtidigt
med mycket känsla i text och musik där åhöraren pendlar mellan skratt och eftertanke.
Gruppen kommer från Ockelbo.

Kerstin och Sverker Åkered
underhåller
på torsdag 8 juli kl 1400

Storjungfrun 2021 11 juli

Missa in
te!

I sommar arrangerar vi en båtresa till Storjungfrun. Kyrkan har gudstjänst i kapellet på e.m, och vi ordnar en kulturvandring.
Program finns på vår hemsida. och och www.livskraft.one
Vi åker med M/S Hulda och från Stenö
Det finns 25 platser på Hulda, Pris 300:- pr person. Bokning via
www.livskraft.one, från den 21/6 fram till den 2 juli. Först till kvarn gäller.

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Årets guidning av Öster, kanske blir den sista, på ett tag. Vi behöver nya
krafter och nya idéer. I år är det bokning som gäller för att få deltaga i
guideturen. Bokning sker på www.livskraft.one Maxantal pr tur är 30
personer.

Välkommen till Österdagarna 2021
6-7-8 juli
Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening
Norrala Hembygdsförening
www.skargardsforeningen.se
www.livskraft.one

