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SOMMARLEDUNGEN
Ni har väl tittat i sommarens
specialnummer av Ledungen? 20 sidor
med hembygdsaktiviteter i hela länet
och det endast från en fjärdedel av
länets hembygdsföreningar. Tänk om
alla hade skickat in sina program, vilken
kraft. Tidningen har skickats till länets
turistbyråer och finns även att få digitalt.
Om ni vill ha fler tidningar, få den digitalt
eller tipsa om vart vi kan skicka den för
att nå ut till ännu fler potentiella
besökare och medlemmar så mejla
kansliet på adressen längst ner här i
nyhetsbrevet.

EN SOMMARPRESENT
Leksaksmuseet som tidigare låg på
Söder i Stockholm har öppnat ute i
vackra Saltsjö Pir Marina i Saltsjöbaden
Fisksätra.

EN DAG MED NYTTA & NÖJE
Välkomna att följa med på en kryssning
med fokus på föreningsutveckling. Den
10 september åker vi på en kryssning
med M/S Rosella från Kapellskär kl.
12.00, via Mariehamn. Vi är åter i
Kapellskär kl. 17.30.

Museet, med sina tiotusentals leksaker
av alla de slag är en upplevelse för
både unga och gamla barn, nostalgiker
och samlare. En fantastisk resa i tiden
som tar avstamp från 1800talets dockor
fram till dagens framtidsleksaker.
Farfar, mormor, pappa, mamma,
storbror och lillasyster hittar alla
leksaker och samlarföremål de kan
relatera till. Tennfigurer, båtar,
modelljärnvägar, spel, skämtartiklar, Star
Wars, dockor och mängder av föremål
som alla berättar fantastiska historier.
Nu inför sommaren erbjuder museet
hembygdsrörelsens medlemmar en
chans att gå två och betala för en.
Det enda ni behöver säga i kassan är
vilken hembygdsförening ni kommer
ifrån  och att ni fått erbjudandet.

HEMBYGDSKRYSSNING MED BIRKA
1617 SEPTEMBER
Succén är tillbaka – skärgårdskryssning
med hembygdstema, fylld av spännande
berättelser och historia. Kapten Göran
Sjödin är ciceron och guidar oss genom
hembygden i skärgården. Via högtalare
inomhus på Terrassen och ute på däck
lyssnar vi till kapten och farledsexperten
Göran Sjödin
Med på kryssningen finns också
representanter från Hembygds

Buss från cityterminalen i Stockholm
avgår kl. 10.00 och vi är tillbaka i
Stockholm kl. 19.15. Det finns möjlighet
att ta anslutningsbuss från flera platser,
information om detta har skickats till alla
hembygdsföreningar i samband med att
denna inbjudan skicakdes ut.
I resan ingår en lunchbaguette och
kaffe, buffé inkl. dryck, föreläsningar
och bussresa. Det kommer att finnas tid
för att handla i taxfree butiken och ta
del av underhållningen som erbjuds av
Viking Line. Kom gärna minst två från
varje förening.
Kostnad för hela resan är 450
kr/person. Anmälan görs till
hembygdskonsulent Ann Pettersson
genom att skicka ett mejl till
ann@hembygd.se senast den 19
augusti. I anmälan måste du uppge ditt
sexsiffriga personnummer och om du
har någon matallergi, samt var du vill
kliva på bussen. Anmälan är bindande

förbundet. Vid kryssningens start bjuds
det på bubbel i Club Maritim och vi får

och efter att vi tagit emot din anmälan
skickas en faktura. Om du vill ha

lyssna på Mariana Brus den första och
enda kvinnliga fyrmästaren i Sverige på

fakturan med vanlig post så ange din
adress.

Understens fyrplats.
Under kvällen berättar Göran Sjödin
anekdoter om bygden från Österåker
upp till Furusundsleden ungefär mellan

Läs mer om dagen på webben och sprid
gäran informationen vidare till dina
kamrater i föreningen.

19.30 och 20.15. För att hinna lyssna
föreslår vi den tidiga middagssittningen
kl 17.30.
På måndag efter frukost fortsätter
guidningen genom Rödlöga, Svartlöga,
Kallskär och norra yttre skärgården.
Vidare förbi Möja, Runmarö,
Djurö/Vindö, Värmdö, Resarö, Rindö
och Tynningö.
Under kryssningen kan du kombinera
både nytta och nöje och också ta del av
allt som alltid följer med en kryssning
med Birka: underhållning, god mat och
taxfreeshopping.
Boka på birka.se
eller på tel 08702 72 00.
Ange rabattkoden ”EVHEMBYGD”.
Pris 505 kr/person. I priset ingår
välkomstdrink, middag (kryssningsmeny
eller smörgåsbord) och del i hytt Cabin
Ekonomi. OBS! I förra nyhetsbrevet
blev det fel rabattkod...

TIPSA
Vi vill naturligtvis att så många som
möjligt av våra medlemmar ska veta vad
som är på gång inom förbundet. Så
informera gärna dina föreningskollegor
om att nyhetsbrevet finns och be dem
anmäla sig till
info@stockholmshembygd.se

Skickat med Postman  100 gratis utskick per månad

