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Forsa Forngård
Hitta hit:
Från R84 sväng in i Sörforsa. 
Kör söderut 3 km mot 
Iggesund. Sväng höger vid 
skylt Forsa Forngård.
Adress: Fränö, 820 65 FORSA

Vaktmästare 0650-236 78

www.forsahembygdsforening.se 

Forsabygdens kyrkbåtsroddare 

Utgår från Fränö med vår fina båt med 
plats för tio roddare och några 
passagerare. Vi gör roddturer med 
strandhugg på fina platser i sjöarna 
Långsjön och Storsjön
Vi ser gärna flera medlemmar och 
intresserade som vill vara med på våra 
aktiviteter med både fysisk aktivitet och 
trevlig samvaro. Välkommen som 
medlem för 100 kr eller 200 kr för familj. 
Bankkontonr: 7767-23-06197

Båten går också att hyra med styrman 
för bröllopsrodd, förenings- eller 
företagsevenemang  

Kontakta vår ordf. Jan-Åke Malmqvist 
070-390 40 10 eller sekr. Pär Danielsson 
070-673 17 02

  www.forsahembygdsforening.se



Forsa Sockens Hembygdsförening
är en förening som verkar för att värna  och 
dokumentera  bygdens kulturhistoria och   
kulturliv.
Delar du den ambitionen är du välkommen 
som medlem. Enskild medlem 100 kr och 200 
kr för familj.  Postgiro 884417-7.

Barnens Fränö
Under torsdagarna 26/6-7/8 kommer olika 
barnaktiviteter att finnas

Sommarens evenemang
16-17 maj, fredag, lördag
Tema tapeter-takmålningar-rullgardiner  
 11.00-14.00
Ostkakelogen hålls öppen av eleverna på 
Restaurangskolan

18 maj, söndag
Vårlunch 13.00. Vi bjuder alla 
medlemmar.

1 juni, söndag
Växtmarknad  arr: STA  12.00
Servering

16 -19 Juni, måndag - torsdag
Slöjdklubbskollo
Info Åsemi 070-517 89 15

20 juni, fredag  Midsommarafton
Traditionellt midsommarfirande.
Se vidare annons i lokalpressen.

Torsdagar   26 juni – 7 augusti
Forngården är öppen 11.00-16.00.
Guidning och servering.
Textilutställning

10 augusti, söndag
Forsadagen   13.00

Se vidare 
www.forsahembygdsforening.se

Textilutställning
I samarbete med Forsa Folkhögskola har 
elever valt gamla textílier från forngården, 
som sedan tolkats och återskapats. 
Traditionellt och nyskapande.
Se deras alster på forngården i sommar.
Utställningen öppen torsdagar 26/6-7/8.
Sevärd forngård
Forsa forngård har flera vägg- och 
takmålningar som är skapade av 
“Snickarmålaren” Erik Ersson från Delsbo 
och Jonas Åkerström från Rogsta. 

Forsa forngård består av en fyrbyggd och 
en trebyggd gård med tillhörande 
ekonomibyggnader.
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