Föreningsbrev maj 2017
Hej alla föreningsvänner!
Äntligen! Äntligen har vi meteorologisk sommar. Träden har spruckit ut i sin
skira grönska och tjärdoft sprider sig över Roslagen.
Roslagens sjöfartsmuseum är nu 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.
Närmast är det Gökotta torsdagen den 25 maj kl 08.00 vid sjöfartsmuseet.
Nationaldagen firas på gårdstunet vid museet tisdagen den 6 juni. Kl 13.00 hissas
svenska flaggan i slupen Elviras mast. Musik och tal m.m.
Lördagen den 17 juni är det dags för den 44:e Postrodden över Ålands hav. I år
sker start i Grisslehamn 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 i Grisslehamn.
Beckbyxans Dag firas i år lördagen den 15 juli kl 10-16.
Söndagen den 6 augusti framförs sjömans- och skärgårdsvisor vid
sjöfartsmuseet.
Se närmare på vår hemsida: www.sjofartsmuseet.se.
Alla är 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? Under hösten 2016 fick vi hela sjöfartsmuseet målat. Det
ståtar nu i vacker rödfärg inför 80-årsfirandet 2018. Det pågår arbete med att
reparera källaren under Skeppargården. Taljerepen till Elviras rigg har bytts ut och
ska nu närmast sträckas och bänslas fast.
Följ verksamheten på vår hemsida och Facebook.
Varmt välkomna!
Styrelsen

