Föreningsbrev november 2019
Hej alla föreningsvänner!
Höstmörkret har svept in oss och vintern stundar.
Rospiggen 2020
En ljusglimt är att Rospiggen 2020 i dagarna lämnar tryckeriet. Det är vår 80:e årsbok. Den är extra
tjock, 144 sidor. Det är en sedvanlig blandning av artiklar, men med ett tidsmässigt något mer
närliggande tema. Vi hoppas att årsboken ska vara till glädje.
Vi tar gärna emot artiklar till nästa årsbok på vår mejadress: info@sjofartsmuseet.se.
Evenemang under 2020
 Årsmötet fredagen den 13 mars kl 19.00 på Väddö Folkhögskola
 Torsdagen den 30 april kl 19.00 sedvanlig majbrasa vid Sjöfartsmuseet.
 Lördagen 6 juni Nationaldagsfirande på Sjöfartsmuseet. Flaggan hissas kl 13.00. Kom i god
tid!
 Postrodd lördagen den 13 juni start kl 10,00 från Eckerö (lokal tid) och beräknad målgång i
Grisslehamn vid 14-tiden (lokaltid)
 Beckbyxans Dag på Sjöfartsmuseet söndagen 19 juli kl 10-16.
Om övriga evenemang och turer med vår ångslup Elmsta finns aktuell information fortlöpande på
föreningens hemsida www.sjofartsmuseet.se.
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 nu närmast lördagen den 7 december, kl 11-16 i samband med julmarknad i
Grisslehamn. Välkomna!
Postrodden
Vi hoppas på flera deltagande rotar på den svenska sidan. Viss möjlighet finns att låna båtar av
Sjöfartsminnesföreningen. Tävlingsreglerna finns på vår hemsida. Intresserade bör höra av sig i god
tid: info@sjofartsmuseet.se.
Beckbyxans Dag 2020
Vi vill gärna utveckla detta sommarevenemang. Därför är vi intresserade av att få tips om medverkan
av olika hantverkare och utställare som kan berika dagen och har anknytning till skärgård, kust och
hav. Tipsa oss på 0176-50259 eller via epost: info@sjofartsmuseet.se.
---

Medlemsavgiften är fortsatt 275 kr och då ingår årsboken Rospiggen. Enklast är att sätta in avgiften
på bankgiro 315-7377 och ange namn och adress, gärna mejl. Tipsa gärna vänner och bekanta om
medlemskap i föreningen. 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

