Föreningsbrev maj 2018
Hej alla föreningsvänner!
Sommarvärme över land. Träden har spruckit ut i sin skira grönska och tjärdoft
sprider sig över Roslagen.
I och med årsmötet i mars inleddes vår jubileumsseglats för att fira att föreningen
i år fyller 80 år. Det blir därmed extra festliga inslag i våra ordinarie
sommarevenemang. Dessutom inleder vi en fjärde verksamhetsgren genom att
med den anskaffade ångslupen Elmsta köra turer på Väddö kanal. I höst blir det
flera skepparaftnar, föredragskvällar med olika teman.
Kaplansbacken med alla sina byggnader är i välrustat skick. Sjöfartsmuseets
samlingar har utvecklats med bildvisningsskärmar och QR-koder för
textfördjupning och texter på engelska.
Roslagens sjöfartsmuseum är alltså väl rustat för årets säsong. Vi öppnar för
obokade besök den 1 juni. Det innebär att vårt uppskattade museum kan besökas
alla dagar i veckan kl. 10-16 (dock inte midsommaraftonen). Så fortsätter det hela
sommaren till och med augusti.
Vill man komma på andra tider ta då kontakt med vår expedition på telefon 017650259 eller via mejl info@sjofartsmuseet.se.
I höstas inköpte Sjöfartsminnesföreningen en mindre ångslup. Den har fått namnet
Elmsta. Med den kommer vi att köra turer på Väddö kanal och i omgivande
vatten. Vi kan ta tolvpassagerare, bokning sker genom Sjöfartsmuseets expedition
som också har närmare information om vilka tider som erbjuds.
Just nu pågår arbetet med att utrusta och färdigställa ångslupen för
sommarsäsongen. Hon kommer att vara förtöjd omedelbart söder i Kanalbron i
Älmsta. Se både föreningens hemsida och följ ångslupen på Facebook.
Nationaldagen firas på gårdstunet vid museet onsdagen den 6 juni. Kl. 13.00
hissas svenska flaggan i slupen Elviras mast. Musik och tal m.m.
Konstutställning på Sjöfartsmuseet. Efter nationaldagsfirandet onsdagen den 6
juni har vi vernissage på sommarens konstutställning kl. 14.00. I år är det TH
Norling från Åbo som ställer ut under rubriken ”Saltstänkt”.
Lördagen den 16 juni är det dags för den 45:e Postrodden över Ålands hav. I år
sker start på Åland kl. 10.00 (förutsatt att vädret inte hindrar). Innan start sker
klädbedömning och båtbedömning. Som vanligt hedrar vi gångna tiders
postroddare med en ceremoni kl. 09.00 vid minnesmärket vid Post- och tullhuset.
30 rotar är anmälda.

Den 6 och 8 juli återuppstår Vågmanpjäserna genom Teater DaVinci som
uppträder på Kaplansbacken.
Beckbyxans Dag firas i år söndagen (obs veckodagen) den 22 juli kl. 10-16.
Underhållning sker av Susanne Alfvengren, studentorkestern Wijkmanska Blecket
från Uppsala och Bottle Neck John.
Kom gärna med tips på hantverkare och utställare som kan passa på Beckbyxans
Dag – tipsa via info@sjofartsmuseet.se.
Sjömans- och skärgårdsvisor kommer i år att genomföras söndagen den 5
augusti. Huvudattraktionen blir i år Derek Hudson, dels känd från 70-talsgruppen
Scafell Pike och dels från Sjöfartsminnesföreningens tre skivor. För övrigt
underhåller även lokala artister.
Som en del i firandet av Sjöfartsminnesföreningen 80 år genomför vi en konsert
Till minne av de seglande rospiggarna i Väddö kyrka lördagen den 25 augusti
kl. 18.00. Då medverkar Melker Stendahl på piano och orgel, baryton Gunnar
Birgersson och säckpiparen Ulf Schönberg från Stockholm Pipe Band. Det blir en
fantastisk blandning av klassisk musik och visor. Alla är varmt välkomna!
Se närmare om detta och övriga evenemang på vår hemsida:
www.sjofartsmuseet.se.
Alla är också vart välkomna att stödja föreningen genom att bli medlemmar. All
medlemmar är vart välkomna att hjälpa till med att rekrytera nya medlemmar.
För 275 kr blir man medlem och får vår årsbok Rospiggen. Medlemsavgiften kan
sättas in på vårt bankgiro 315-7377. Ange namn och adress.
Vad pågår i övrigt?
I Grisslehamn har föreningen en sjöbod – Lars Mats Eriks sjöbod i Mejeriviken.
Boden är mer än ett hundra år gammal. I maj får den ett nytt vasstak och blir
rödfärgad.
På torsdagar arbetar Föreningen Allmogebåtar i vår museiverkstad med att bland
annat underhålla och reparera postroddsbåtar. Är Du intresserad, ta då kontakt
med museiexpeditionen 0176-50250, info@sjofartsmuseet.se.
Följ verksamheten på vår hemsida, Facebook och Instagram.
Så var det detta med nya regler om personuppgifter. Som ideell förening har vi
givetvis ett medlemsregister med namn, adress, telefonnummer och e-post samt
när medlemskapet började. Ett register finns även avseende deltagare i Postrodden
över Ålands hav. Det finns också ett register till vår årsbok Rospiggen. Registren
har rent administrativa syften och innehåller inga känsliga uppgifter. Vi skyddar
registrerade uppgifter. När medlemskap upphör tas uppgifterna bort ur registret.
En förteckning över registren finns vid föreningens expedition.

Varmt välkomna till museet och våra arrangemang i sommar!
Ett stort tack till alla som hjälper oss att hålla Roslagens stolta sjöfartstraditioner
levande – Rospiggar foro vida!
Styrelsen

