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Program för 2016 
 

Årsmöte 
Onsdag 24 februari kl. 19.00 i S:t Olofsgården 
 
Årsmötesförhandlingar. Utdelning av pins till dem som fullföljt vandrartävlingen. Charlotte 
Brusewitz berättar minnen från Rö. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. 

Endast för medlemmar. Föranmälan krävs (Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller 
familjen_lindberg@telia.com) senast 21 februari. 

Torpinventering 
Söndag 1 maj. Samling i S:t Olofsgården kl. 13.00. 
 
Dagen börjar med att Björn och Ann Britt berättar hur man kan hitta bortglömda torp och 
visar exempel på gamla kartor. Sedan åker vi ut i naturen med kartor, kompass och GPS 
och försöker hitta ett av de torp Björn och Ann Britt presenterat. Vi åker i egna bilar men 
rejäla skor och varm klädsel behövs också. Tag med matsäck! 
Föranmälan krävs, senast dagen före, till Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller 
familjen_lindberg@telia.com. 
 

Familjeutflykt till Husby Prästgård 
Söndag 19 juni. Samling vid kyrkan kl. 11.30. 
 
Vi ska få se hur en modern mjölkbonde sköter sina kor och hur mjölkningen går till 
nuförtiden. "Robotmjölkning" är en företeelse som nämnts i sammanhanget, vad kan det 
vara? 
 
Vi bjuder på grillad korv och saft. 
 
Anmäl dig och familjen till Kicki, senast torsdagen den 16 juni. 
(familjen_lindberg@telia.com eller 0175-62106). Man är naturligtvis välkommen även 
utan familj. 
 
Vi träffas vid kyrkan 11.30 den 19 juni för samåkning i egna bilar. Alla är välkomna och allt 
är gratis! 

Sommarutflykt till Vaxholm 
Söndag 10 juli. Samling vid kyrkan kl. 09.45. 
 
Bussresa till Vaxholm. Guidad stadsvandring och lunch, följt av ett besök på Vaxholms 
fästning. Samling vid kyrkan kl. 09.45, avfärd 10.00 prick, hemkomst omkring 17.00. 
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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, guidning i Vaxholm, båttur och inträde till Kastellet.  
 
Lunchen på Vaxholms stadshotell, som just har öppnats efter branden tidigare i år, blir 
Wallenbergare, potatismos, sallad, bröd, lättöl eller mineralvatten, kaffe och 
pecannötstårta.  
 
Avgiften skall vara inbetald till föreningens bankgiro 769-0456 senast den 5 juli. Glöm inte 
att tala om vem pengarna kommer från! 
 
Föranmälan krävs, senast söndag 3 juli, till Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller 
familjen_lindberg@telia.com. Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde. 

Besök hos Össeby hembygdsförening  
Söndag 11 september. Samling kl. 12.00 vid kyrkan för samåkning, avfärd 12.30. 
 
Vi besöker Össeby hembygdsförening och blir guidade vid några av sevärdheterna i 
Össeby-Garn. Vi börjar med fika i Kvarnstugan där Össebyföreningen presenterar sin 
verksamhet, sedan får vi se den restaurerade kvarnen, Skolmuseet och Össeby kyrkoruin. 
Vi räknar med att vara hemma igen senast vid femtiden. 
 
Föranmälan krävs, senast 4 september, till Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller 
familjen_lindberg@telia.com. Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde. 

Höstfest 
Torsdag 27 oktober kl. 19.00 i S:t Olofsgården. 

Peter Johansson berättar om hur hans radiodokumentär om stölden av Römadonnan 1981 
kom till. Traditionell supé med ost och vin.  

Endast för medlemmar. Föranmälan senast den 20 oktober till Kicki Lindberg, 0175-621 06 
eller familjen_lindberg@telia.com. 

Underhåll av informationsskyltarna 
Vår, sommar och höst 2016 

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. 


