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INLE DNING
Hur ser en plats ut som inspirerar till att ta hand om naturen och oss själva?
En plats som uppmuntrar till aktivitet, att använda kroppen och händerna,
smaka, lukta och känna. En plats där vi får uppleva genom att göra.
Välkommen till GÅRDSGÖRA, visionen om hur vi vill utveckla en långsiktigt
hållbar verksamhet på Stenegård i Järvsö. En vision som skapar en riktning
mot framtiden och som bjuder in till dialog och deltagande.
I GÅRDSGÖRA tar vi med oss tankar och projekt som under åren har grott
på gården men ännu inte riktigt funnit sin form. Vi har kompletterat med en
rad nya idéer som knyter an till gårdens tradition men som också speglar
samtiden och blickar framåt. Hur kan vår bygds kultur inspirera till en hållbar
livsstil idag? Eller få oss att möta andra bygders kultur från olika delar av
världen. På Stenegård vill vi visa det vackra och självklara i ett modernt
hållbart sätt att leva.
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GÅRDSGÖRA
GÅRDSGÖRA kompletterar och knyter ihop all den verksamhet som redan
finns på Stenegård med Världsarvscentrum, Butiker, Galleri, Auktioner, Bageri,
Gårdsrestaurang, Trädgårdscafé, Konserter, Sommarteater och Evenemang.
Illustrationen ovan visar de nya verksamheterna i relation till de befintliga,
tillsammans ska de i slutändan bilda en stark och varierad helhet.
6

STENEGÅRD | GÅRDSGÖRA

FILOSOFISKA STIGEN

GÅRDSGÖRA

BEFINTLIG VERKSAMHET
NY VERSKAMHET

7

SKAPANDE TRÄDGÅRD
JULIUS BRUN. RESILIENS. VÄXANDE

Stenegård skapades som en dröm om det vackra, goda, välgörande. I GÅRDSGÖRA lyfts trädgården
varsamt in i framtiden, förtätas, förtydligas och fulländas. I trädgården odlar vi jorden, i en skapande
trädgård odlar vi människan.

TRÄDGÅRDSLABBET
En trädgård möjliggör oändliga möjligheter till experiment. På Stenegård kan
ni på ett lustfyllt och spännande sätt få kunskap om och uppleva att odla. I
trädgårdslabbet kan ni själv experimentera och undersöka, göra er egen lilla
papperskruka där frön kan gro eller delta i de workshops som hålls under
trädgårdslabbets tak. Ni kan vara med på resan från frö till planta, lära er att
skapa er egen köksträdgård, fördjupa er i odlingsmetoder och laga spännande
mat i uteköket. I trädgårdslabbet finns kurser för alla åldrar.

TRÄDGÅRDSBUTIKEN
I trädgårdsbutiken hittar ni mycket av det ni behöver för er odling. Praktiska,
ekologiska och närproducerade produkter i ett sortiment som varieras efter
säsong. Utanför butiken säljs även gårdens nyskördade grönsaker.

ÖRTAPOTEKET
I en del av trädgårdsbutiken förs apotekartraditionen från Julius Brun vidare i
ett nutida, ekologiskt örtapotek baserat på gårdens egna odlingar. Här kan ni
köpa teer, salvor och örter och följa med på örtvandring. Du kan även få en
skön stunds vila eller en uppiggande mini-behandling med ompysslande örter.

ODLINGARNA & SJÄLVPLOCKET
Växthusen för odling av tomater andra grönsaker förser gården med råvaror
till restaurangen och caféet. De är ett inspirerande inslag i trädgårdmiljön
med sina härliga dofter. De kompletterar visningsträdgårdarna, örtagården
och pionlunden. På Stenegård finns även ängsodlingen där ni kan gå ut och
plocka ihop en bukett med hälsingeväxter. Efter säsong kan ni även plocka
grönsaker och bär.

ÅRSTIDERNAS BÄSTA
Under året bjuder vi på Stenegård in till en rad olika fester, evenemang
och aktiviteter på teman som följer året. Primörfest, Saft- och syltafest,
Mickelsmässmarknad och Vinterfest i den vackert frusna trädgården. På
söndagar under sommaren har vi bakluckeloppis och grönsaksmarknad.
KALENDER

ÅRSTIDERNAS BÄSTA
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HÄLSINGEHANTVERK
VÄRLDSARV. GENERATIONER. KULTURMÖTEN

Hälsinglands världsarv, hälsingegårdarna, har gått i arv genom generationer. Så har även handens
kunskap som skapat, bevarat och förädlat dem. Hälsingehantverk ger oss möjlighet att använda
händerna, pyssla, hantverka, vara kreativ. Att göra helt enkelt.

EKOHUSET
Ett holistiskt förhållningssätt präglar Stenegård, vilket tar sig uttryck i den
pedagogiska verksamheten men också i hur allt är uppbyggt, från odlingarna
till husen. Ekohuset rymmer de olika verkstäderna och är en inspirerande
miljö där kunskap om ett ekologiskt hållbart byggande förmedlas. Ekohuset
är en levande kunskapsbank där ni fysiskt får uppleva ett hälsosamt och sunt
sätt att bygga och bo.

VERKSTADSATELJÉN
På Stenegård finns en öppen verkstad där ni under handledning kan
hantverka och pyssla. Ett materialbibliotek ger massor av möjligheter att prova
på nya saker. Under verkstadsateljéns tak bedrivs även kurser och workshops
för både stora och små i exempelvis trähantverk, smide, måleri, återbruk,
tovning och textilslöjd. Kursernas svårighetsgrad och målgrupp specificeras
vid varje tillfälle.

VÄRLDSARVSGALLERIET
I ekohuset finner du ett galleri för mindre utställningar. Här finns även en
fotovägg där en permanent utställning på temat ”Världsarv möter Världsarv”
ger en fördjupad dimension av världsarvet och blir en nod för Stenegårds
omvärldsspaning och integrationsarbete.

KÖKSSTUDION
I köksstudion kan ni vara med på workshops i syrning, inläggning,
korvstoppning, osttillverkning, mustning mm.
Kursernas svårighetsgrad och målgrupp specificeras vid varje tillfälle. I
köttskolan får du bland annat kunskap om hur du styckar och tar tillvara på
alla delar av djuret.

ÖRTVERKSTADEN
I örtverkstaden får ni kunskap om medicinalväxter och hur örter kan användas
hälsofrämjande. I workshops får ni exempelvis testa att göra er egen
kryddblandning eller salva. Inspirerande föreläsningar ger fördjupad kunskap
som du kan ta med dig hem.
KALENDER

VÄRLDSARVSGALLERIET
EKOHUSET
VERKSTADSATELJÉN
KÖKSSTUDION
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PICKNICK

ÖPPET. ENKELT. TILLSAMMANS
På Stenegård finns vackra platser runtom på gården där ni kan slå er ner, äta, fika eller bara vila
en stund. Ta med egen matsäck, köp något från gårdens matställen eller boka en färdigpackad
picknickkorg.

PICKNICKKORGEN
Färdigpackade picknickkorgar i olika varianter finns att hämta upp, sedan kan
ni själv välja var ni vill sitta och äta på gården. Vill ni ha med er egen mat går
det också fint. De färdiga korgarna innehåller lokalproducerad hälsosam och
säsongsanpassad mat, vegetarisk eller med närproducerat kött.

FIKAGLÄNTORNA
I trädgården finns naturliga platser att slå sig ner på. Sitt invid
ladugårdsväggen, i Eklunden, eller hos djuren, på filt eller vid borden i
skuggan av träden. I den omkringliggande skogen finns ljusa gläntor och stora
fikastenar med vacker utsikt.

VINTERTRÄDGÅRDEN
Som ett komplement till att fika utomhus finns vinterträdgården, att sitta i när
vädret är lite ruskigt. Likt ett orangeri, med värmande murar, en kamin att elda
i och glasväggar som släpper in ljuset är detta en mysig plats som förlänger
säsongen.

KAFFESTUGAN
Kaffestugan ligger så att ni har nära från lekområdet. Här kan ni njuta av en
kopp ekologiskt kaffe, en enkel smörgås och den finaste närproducerade
kvalitetsglassen.

KALENDER

KAFFESTUGAN
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KULTUR & LEK

UPPLEVELSERNA. KONSTEN. ÄVENTYRET
Skapande och lek gör oss till människor! Här får fantasin och upptäckarglädjen ta er med på äventyr i
tanken eller naturen. Lek, upplev och reflektera tillsammans.

STORSTUGAN
Storstugan är vårt stora flexibla rum där det anordnas föreställningar,
konserter, utställningar, föreläsningar mm. Ni kan även dansa, yoga, och gå
på rytmik i en inspirerande och rogivande miljö nära naturen och trädgården.
Storstugan är även ett vackert och samtidigt praktiskt rum för konferenser och
arbetsmöten.

UTOMHUSLEKEN
I skogen omkring trädgården har vi byggt upp en skogsparkour, en lekvärld
där du kan utmana dig själv, hoppa, rulla, balansera och klättra för att ta dig
över skogens naturliga hinder. Du bygger upp din smidighet och din fysiska
och mentala styrka, och ditt självförtroende inte minst. I trädgården hittar ni
gungor, inte-nudda-mark-stubbar, balansgångsbrädor och saker att klättra
över. Här finns alla möjligheter att vara fysisk och använda kroppen.

NATURNÄRA
Gör ditt avstamp till naturen och omgivande vandrings- och cykelleder på
Stenegård. Sannaleden börjar och slutar här och tar dig genom en mäktig
natur kring rullstensåsen längs Ljusnan. När älven är öppen kan man ge sig
ut på turer med kanot och kajak från Båthamnen och när isen lagt sig på
långfärdsskridskor. Från gården är det nära till skogen och det vilda.

ÄVENTYRSVANDRINGEN
Följ med på en spännande, interaktiv och lärorik vandring på Stenegård där
du med både mod och fantasi får vara med och leda handlingen framåt.
Möt gestalter och förunderliga händelser från gårdens historia, mytologiska
varelser från Hälsinglands folktro eller helt nyskapade väsen. Spelet
spelas som en vandring men även som en storslagen föreställning inne på
Träteatern.

UTOMHUSTEATERN
På Stenegårds utomhusteater kan ni se föreställningar och höra sagor och
berättelser. Här är också platsen där vi samlas för bland annat Odlingsskolans
utomhuslektioner och Äventyrsvandringen.
KALENDER

UTOMHUSLEKEN
NATURNÄRA
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GRÖNLÄRA
KUNSKAP. HÅLLBARHET. HELHET

Hur ser ett modernt hållbart liv ut? På Stenegård vill vi förmedla kunskap om hur vi kan vara snälla
mot naturen samtidigt som vi kan njuta av allt den ger. Vi tror på lärande genom görande och att ge
utrymme för filosofiska tankar som tillåts vakna när vi lever här och nu i trädgårdens tempo.

ODLINGSSKOLAN
Odlingsskolan vänder sig till länets yngre skolbarn och förmedlar kunskap
om odling, kretslopp och hållbar mat. Barnen får aktivt delta i och uppleva
odlingens olika faser som Stenegårds egna små trädgårdsmästare.
Pedagogiken bygger på ett året-runt-tänk där barnen får uppleva glädjen i att
leka, odla och växa tillsammans under ett helt år.

LADUGÅRDEN
Här träffar ni som besöker oss gårdens djur. Var bonde för en eftermiddag och
var med och utfodra, göra rent, mjölka och klappa. Det går såklart också bra
att bara strosa runt bland djuren och mysa.

BONDESKOLAN
Bondeskolan är en fortsättning på odlingsskolan och nu med fokus på djuren.
Här får länets större skolbarn kunskap om bondelivet och hur det ser ut över
året. Vad äter en ko? Vad gör den på vintern? Hur klipper man ett får? Allt
detta och lite till får du veta i bondeskolan.

SJÄLVHUSHÅLL PÅ HÄLSINGEVIS
Fler och fler är idag medvetna om betydelsen av kvaliteten på den mat vi
äter och intresserade av att själva producera sin mat. På Stenegård får du
kunskap om hur. I workshops, ”prova-på” och föreläsningar får du verktygen
och tipsen som får dig att inse att steget inte är så långt dit och som hjälper
dig att komma igång.

FILOSOFISKA STIGEN
Här får ni stifta bekantskap med tänkare, filosofer och författare från hela
världen. Utgångspunkten är ett holistiskt hållbarhetsperspektiv och berör
integration, jämställdhet, etik, estetik. Resiliensbegreppet – naturens och
människans självläkande och återhämtande förmåga är centralt. Seminarier
varvas med skapande verksamhet och olika metoder för reflektion,
gemensamma måltider och fysisk aktivitet. Filosofiska stigen vänder sig till
högstadiebarn och vuxna och bedrivs bland annat i dag- och veckolägerform.
KALENDER

LADUGÅRDEN
BONDESKOLAN
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EFTE RORD

Det första de flesta besökare utbrister när de kommer hit brukar vara; Å vad
vackert det är här!
Och även om gården har haft olika verksamheter och storhetstider, liksom
övergivna eller turbulenta perioder, så har platsen alltid haft en sällsam
lockelse. Stenegård vilar vackert på höjden över älven Ljusnan och det
odlade landskapet som generationer av hälsingebönder brukat. Människor
trivs här. Stenegårds byggnader, trädgård och stora scenområde ramar in tre
gårdsplaner som leder runt på gården. Trädgården och örtagården öppnar
sig när man gått över krönet vid lusthuset, i södra delen har ett barnområde
vuxit fram i modern tid.
Stenegård byggdes upp som ett mönsterlantbruk under trettio år i slutet av
1800-talet. Julius Brun, gårdens grundare, var apotekare, politiker, filosof
och poet. Han hade ett helhetsperspektiv på tillvaron som inspirerar oss
än idag och i GÅRDSGÖRA vill vi anpassa det till vår tid. Här vill vi erbjuda
upplevelser som har stark förankring i Hälsinglands kultur- och världsarv.
Vi har ett helhetsperspektiv på hållbarhet, skapande, mat och hälsa och
lyfter den ursprungliga visionen om gården som ett kretslopp in i samtiden.
Vi bär med oss platsens historia och dess olika aktörer och verksamheter,
förädlade steg för steg av alla som varit en del av gården.

Charlotta Netsman
Verksamhetschef
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