
Murbergets julmarknad

Program 2013
Söndag 15 december

kl. 12.00–16.00



Traditionell julmarknad med försäljning av hantverk, slöjd och matvaror 
som hör julen till.

Under dagen bjuder vi på julkonserter, julstök i gårdarna, 
kolbullar i timmerkojan, islandshästar, getter och mycket annat.

Kl. 16.00 avslutas marknaden och Murbergets 100-årsjubileum med 
uppsläpp av 100 svävande lyktor.

Program

TID AKTIVITET   

Kl. 12.00 Härnösands borgmästare anno 1913 hälsar välkommen   
 och öppnar 2013 års Julmarknad på Murberget.  
 RÅDHUSTRAPPEN PÅ TORGET

Kl. 13.00 Sånger i juletid. Konsert med musiklinjen Kapellsberg.   
 MURBERGSKYRKAN

Kl. 14.00 Julkonsert med Säbrå Orkesterförening
 under ledning av Björn Hedström.  
 UTSTÄLLNINGSHALLEN 1 TR UPP I MUSEET

Kl. 15.00 Tomtevandring*   
 SAMLING VID ENTRÉHALLEN

Kl. 16.00 Vi avslutar marknaden och Murbergets 100-årsjubileum. 
 Uppsläpp av 100 svävande lyktor. Musik med 
 Kapellsbergs brassensemble från ca kl 15.40 
 ÄNGEN NEDANFÖR MURBERGSKYRKAN

*Tomtarna från Satakunta kan du titta på hela 
dagen. Karta finns i museets reception.



Prova på att rida islandshäst!
Kl. 12.00–16.00 Västanå turridning finns med sina 
   islandshästar vid kyrkstugorna. Gratis!

Julpyssel för alla barn
Kl. 12.00–16.00  Anne Hagström har kreativ julverkstad    
   uppe i gamla kaféet. Material 10 kr.

I gårdarna på området, öppet kl. 12.00–16.00

• Kolbullar i timmerkojan.

• Storbondejul med skådebord i Ångermanlandsgården.
   Hälsa på getterna i fähuset.

• 1940-talsjul med pepparkaksbak i Prästgården.

• Julefrid i Murbergskyrkan.

• Sekelskiftesjul i skolans lärarebostad. 
   Julgranen kläs med äpplen och levande ljus.

• Fattigjul hos Mickels-Johanna i torpet.

• Handelsboden har julöppet.

Fika – värmestuga – toaletter

• Kafé i museets entré kl. 11.00–16.00

• Kaffestuga i Wulkanska huset (det gröna) 
   vid torget kl. 12.00–16.00

• Fikaservering på Murbergsskolan bakom rådhuset kl. 12.00-16.00

• Spjute Gästgiveri har fikaservering kl. 13.00–18.00

På marknadsområdet säljs det glögg, langos, varmkorv och 
saffransvåfflor.

Parkering 20 kr
Parkeringen sköts av Murbergsskolans åk 7 som samlar 
pengar till sin studieresa till Auschwitz i Polen.



Fri entré.   www.murberget.se  
Härnösand. Öppet tis-sön 11–16 
Butik & kafé, tfn 0611- 886 10 


