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Program för 2015 
 

Årsmöte 
Onsdag 18 februari kl. 19.00 i S:t Olofsgården 

Årsmötesförhandlingar. Utdelning av pins till dem som fullföljt vandrartävlingen. Björn och 
Ann Britt Bergström berättar om S:t Olofsgårdens historia och visar en film från Rö som 
togs i början av 1950-talet. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. 

Endast för medlemmar. Föranmälan krävs (Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller 
familjen_lindberg@telia.com) 

Vårpromenad 
Söndag 26 april (reservdag 10 maj). Samling vid Lövsta kl. 12.00. 

Vi promenerar längs banvallen till kvarnruinen och lyssnar på Sågbäckens dån. Björn och 
Ann Britt Bergström berättar om platserna vi passerar. Har vi tur kan vi få se bävrar! Tag 
med kaffekorg, är det vackert väder fikar vi i någon solig backe, annars tar vi med 
kaffekorgen till Lövsta och fikar där. Sträckan är cirka 6 km, det är ganska besvärligt att dra 
en barnvagn, men det går. 

Sommarutflykt till Eckerö 
Söndag 5 juli. Samling vid kyrkan kl. 08.30.  

Bussresa till Grisslehamn med besök på Albert Engströmmuséet. Björn Bergström berättar 
under resan om den gamla postvägen mellan Stockholm och Åbo. Guidad visning av Albert 
Engströmmuséet. Färja till Eckerö tur och retur med smörgåsbord (drycker betalas av var 
och en) och möjlighet till shopping ombord. Återresa med buss.  
Samling vid kyrkan kl. 10.00, avfärd 10.30 prick, hemkomst omkring 20.30.  
Föreningen sponsrar resan, men vi måste ta ut 250 kr per deltagare för att det skall gå 
ihop. Icke medlemmar betalar 350 kr och blir medlemmar på köpet. För det får ni resa, 
lunch och museibesök.  Avgiften skall vara inbetald till föreningens bankgiro 769-0456 
senast den 1 juli. Glöm inte att tala om vem pengarna kommer från! 
 
Föranmälan krävs, senast måndag 22 juni, till Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller 
familjen_lindberg@telia.com. Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde. 

Utflykt till Mörby slottsruin 
Söndag 20 september. Samling kl. 12.00 vid kyrkan för samåkning. 

Vi besöker Mörby slottsruin och hör arkeologen Gunilla Larsson berätta om slottets 
historia, dess ägare och dess spöken. Har Du svårt att gå den vanliga vägen över gärdena 
från Fasterna kyrka så kör vi upp Dig till Mörby. 
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Höstfest 
Torsdag 29 oktober kl. 19.00 i S:t Olofsgården. 

Årets höstfest har temat Halloween. Journalisten och författaren Petter Inedahl berättar 
om spökerier i Rö med omnejd. Traditionell supé med ost och vin. 

Endast för medlemmar. Föranmälan senast den 26 oktober till Kicki Lindberg, 0175-621 06 
eller familjen_lindberg@telia.com. 

Vandrartävlingen 
En ny vandrartävling genomförs med början på våren.   

Årets vandringsmål blir Bronsåldersrösena, Björksättra, Ekelund, Båtmanby, Skärvik och 
Kolboda. Deltagarkort kan beställas från styrelsen eller laddas ned från hemsidan. 

Släktforskningskurs 
Äntligen har vi fått in tillräckligt många anmälningar för att dra igång en släktforskarkurs 
till. Det finns fortfarande 2 platser kvar om någon skulle bestämma sig nu!  

Kursen riktar sig i första hand till nybörjare och fokuserar på hur man släktforskar med 
hjälp av dator och Internet. Kursen omfattar 8 dubbellektioner på kvällstid. Under kursen 
får Du hjälp att komma igång med Din egen forskning och har fri tillgång till lärarna för att 
fråga dem till råds. Lärare blir liksom 2011 i Rö och 2013 på Blidö Björn och Ann Britt 
Bergström. Avgiften är 1050 kr per deltagare, och då ingår ett elevabonnemang på Arkiv 
Digital i tio veckor.  

Du behöver också ha tillgång till en dator, gärna bärbar, och mobilt Internet. 
Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde, annars gäller "först till kvarnen".  

Vi börjar med en utflykt till torpet Kråkhättan på lördag 19/9, sedan börjar lektionerna i 
vecka 41 – var vi håller hus och vilken veckodag vi kör i de följande 7 veckorna bestämmer 
vi när vi träffat dem som kommer med på utflykten. Alla anmälda kommer snart att få 
lektionsplanen och närmare anvisningar. 

Underhåll av informationsskyltarna 
Vår, sommar och höst 2015 

Alla är välkomna att hänga med när styrelsen underhåller våra informationsskyltar och 
ibland sätter upp nya – information på Facebook och/eller hemsidan. Obs! Räkna med 
kort förvarning – vädret och andra åtaganden avgör när det blir – men oftast på lördagar 
eller söndagar under våren, sommaren och hösten. 


