Bäste medlem!
Vi har nu påbörjat ett nytt verksamhetsår.
Senaste årsboken, den 75:e upplagan, är väl mottagen. Många har hört av sig och
särskilt uttryckt sin uppskattning. Det känns roligt också för alla som är
engagerade i bokens tillkomst och stimulerar även till medverkan med artiklar.
Vårt museum ligger nu i vinterskrud, men verksamhet pågår. Vi arbetar med att
installera ny utställningsbelysning. LED-ljus ska ge både bättre och mindre
energislukande belysning.
I museiverkstaden Beckhuset arbetar Föreningen Allmogebåtar på torsdagar med
reparation av våra postroddsbåtar. Vi hoppas dessutom få igång en verksamhet
med underhåll av båtmotorer. Vi ser gärna en kursverksamhet både vad gäller
båtar och motorer.
Vi vill mönstra flera matroser i verksamheten. Skälen är flera. Vi tycker framför
allt att det är lärorikt och berikande att komma närmare i kontakt med Roslagens
sjöfartshistoria och träffa likasinnade. Man kan göra det genom att vara
museivärd, hjälpa till med många slag av underhållet av våra hus och föremål på
Backen (måla rödfärg, köra gräsklippare, dokumentera föremål, m.m.), forska
kring någon skuta eller skeppare. Man kan även hjälpa till med olika sysslor vid
våra evenemang som Sista April, Postrodden och Beckbyxans Dag. Ring eller
mejla oss info@sjofartsmuseet.se.

Vårens kalendarium (se även vår hemsida www.sjofartsmuseet.se)
”Möjlig ubåt”
Kommendör 1. Ulf Edman Berättar om ubåtar och verksamhet under vattnet.
Ulf Edman har själv omfattande erfarenhet som fartygschef på svenska ubåtar och var
med om att utveckla den svenska ubåtsflottan till högsta internationella standard.
Detta sker vid vårt årsmöte fredagen den 13 mars 2015 kl 19.00 på Väddö
Folkhögskola, Hammarby Väddö.
Allmänheten är välkommen!
Efter föredraget sker årsmötesförhandlingar.

Torsdagen den 30 april kl 19.30
hälsas våren med majbrasa, tal och musik på Sjöfartsmuseet, Kaplansbacken Väddö.
Lördag den 16 maj kl 09.00
Vårrustningsdag på Sjöfartsmuseet, Kaplansbacken Väddö.
Lördagen den 6 juni kl 13.00 firas
Nationaldagen firas på Sjöfartsmuseet.
Lördagen den 13 juni kl 10.00
Start i 42:a Postrodden över Ålands hav i Grisslehamn.
Lördag den 18 juli kl 10-16
Beckbyxans Dag på Sjöfartsmuseet.
Välkomna!
Kaplansbacken i januari 2015
Lars Nylén
ordförande

