Föreningsbrev juni 2019
Hej alla föreningsvänner!
Roslagens Sjöfartsmuseum
Nu inleder vi säsongen. Den juni öppnade museet för obokade besök. Vi håller öppet varje dag (dock
inte midsommaraftonen) kl 10-16 fram till och med augusti.
Kom på besök och ta med vänner och bekanta.
Lars Matts Eriks sjöbod i Mejeriviken i Grisslehamn är en liten filial till vårt stora museum vid Älmsta.
Sjöboden har fått en total upprustning. Den hålls öppen i samband med olika tillställningar i
Grisslehamn. Se vår hemsida för mer information.
GENOMFÖRDA EVENEMANG
Årsmötet på Väddö folkhögskola, Sista April firande med majbrasa, Vårrustning av Kaplansbacken
och lokalerna samt friluftsgudstjänst/Gökotta på Kristi himmelfärdsdag har genomfört
traditionsenligt.
Nu följer ett antal aktiviteter som också hör till det återkommande.
NATIONALDAGEN
Torsdagen den 6 juni blir det som vanligt Nationaldagsfirande på Kaplansbacken i samarbete med
SPF Skutan och Väddö Ideell Förening. Årets Nationaldagstal hålls av Peter Hilmersson och
underhållning av Hallstaviks Dragspels-klubb. Flaggan hissas kl. 13.00. Kom i god tid.
I anslutning till nationaldagsfirandet sker det officiell invigning av två nya utställningar i museet.
Stanna kvar och ta del av detta.
VERNISAGE
Efter Nationaldagsfirandet den 6 juni, c:a kl. 13.45 blir det invigning av årets utställningar i Båthuset.
Vi har i år en fotografisk utställning om vetetradens största och ståtligaste skepp Herzogin Cecilie.
Freya Darby, dotter till journalisten och kaptenskan Pamela Eriksson presenterar sin mors bilder. Det
är fullständigt unika bilder av hög kvalité från segelfartygens tid.
Dessutom inviger vi en utvidgad utställning om Rysshärjningarna i Roslagen 1719.
ÅNGSLUPEN ELMSTA
Ångslupen S/S Elmsta kommer att gå reguljära turer varje lördag under perioden 29 juni t.o.m 31
augusti 2019. Dessutom kommer man att köra på Beckbyxans Dag och på Elmsta-Natta. För bokning
av plats kontakta museet, 0176-50259. Båten är förtöjd vid klaffbron i Älmsta, parkeringar finns i
området.
RENOVERING OCH NYBYGGE AV TRÄBÅTAR
Varje torsdag mellan klockan 10 och 15 håller Föreningen Allmogebåtar till i museets verkstadslokal,
Beckhuset: För närvarande renoverar man den över 100 år gamla postroddsbåten Xylografen och en
gammal rundeka samt postroddsbåten Ingeborg som rodde sönder en hå i årets Postrodd. Är du
intresserad av att hjälpa till att snickra eller bara titta på är du välkommen till Beckhuset på
torsdagar.
POSTRODDEN ÖVER ÅLANDS HAV

I år är det dags för den 46:e postrodden. Start sker i Grisslehamn lördagen den 15 juni kl. 10
(väderberoende). Dessförinnan sker båt- och klädbedömning samt utlämning av postsäckar. Det är
full aktivitet inhamnen från cirka kl. 07.00. Välkomna!
Beckbyxans Dag
Firas i år söndagen den 21 juli kl. 10-16 på Sjöfartsmuseet.
ROSPIGGEN 2020
Arbetet med vår kommande årsbok är i full fart. Vi tar fortfarande emot textbidrag och tips om
artiklar och skribenter. Skicka bidrag till föreningens expedition info@sjofartsmuseet.se.
ÖVRIGT
Vi väntar med spänning hur det ska bli med fiberutbyggnaden som vi kan sluta till.
Vi har anslutit oss till Roslagskraft för att delta i en förhoppningsvis bra upphandling och installation
av solpaneler.
Varmt välkomna till Sjöfartsmuseet och våra evenemang i sommar! Se vidare vår hemsida
www.sjofartsmuseet.se.
Alla är välkomna att mönstra på som medlemmar i vår förening. Medlemsavgiften är 275 kr och då
ingår årsboken Rospiggen. Enklast är att sätta in avgiften på bankgiro 315-7377 och ange namn och
adress, gärna mejl.
Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälper oss att hålla Roslagens stolta sjöfartstraditioner och vår
hembygd vid havet levande – Rospiggar foro vida!
Styrelsen

