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Program för verksamhetsåret 2013 
21 februari  

GENOMFÖRT 

Ordinarie årsmöte 
Årsmötet börjar kl 19.00 i S:t Olofsgården. Förutom 
årsmötesförhandlingarna håller Stig Jandrén föredrag under rubriken 
"Tragisk nyårsafton 1947". Årsmöteshandlingarna är publicerade på 
medlemssidorna.  

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.  

Årsmötet är bara öppet för medlemmar, och endast de som betalt 
medlemsavgiften för 2013 har rösträtt. 

Anmälan till info@rosocken.se eller på telefon 0175-623 35 senast 17/2. 

Söndag 5 maj 

GENOMFÖRT 

Torpvandring på Beateberg 
Detta är en guidad vandring till några av de många försvunna torp och 
gårdar som ligger på Beatebergs ägor. Vi sätter upp informationsskyltar 
vid de platser vi besöker. Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har 
företräde, annars gäller "först till kvarnen". Vi samlas vid kyrkan kl 12.00 
och samåker därifrån. 

 Föranmälan till Björn Bergström (info@kamphavet.se eller 0175-623 35) 
krävs. 

Söndag 9 juni 

GENOMFÖRT 

Exkursion till bronsåldersrösena öster om Jälnan 
På bergskrönet öster om Jälnan ligger flera rösen från bronsåldern, där 
mäktiga personer begravts på den tiden Rö var en skärgård. Vi sätter 
också upp en informationsskylt vid det största röset. Samling vid kyrkan 
kl. 12.00, vi samåker till vändplatsen på Jälnavägen och går därifrån. 
Promenaden är bara omkring 2 km, men bitvis i rätt jobbig terräng. 
Rejäla skor och oömma kläder är ett måste! Får vi bra väder tar vi med 
oss picknick, annars blir det kaffe på Lövsta efter utflykten för dem som 
vill.  
Föranmälan till Björn Bergström (info@kamphavet.se eller 0175-623 35) 
krävs. 

mailto:info@rosocken.se
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Söndag 7 juli 

GENOMFÖRT 

Båtutflykt till Fejan 
Ön Fejan utanför Rådmansölandet är ett populärt utflyktsmål. Där finns 
nu för tiden både restaurang och vandrarhem. Ön har en spännande 
historia; där låg i slutet av 1800-talet en karantänsstation med ett 
sjukhus som ännu står kvar, även om det nu är igenbommat. De som 
kom resande från Finland och Ryssland med båt fick vänta här några 
veckor tills man såg om de bar på kolerasmitta eller ej.  

Buss avgår från Rö kyrka kl. 10.00 till Rävsnäs brygga; därifrån åker vi 
taxibåt till Fejan. Väl framme går vi runt i den gamla karantänsstationen, 
tittar på husen och hör Björn Bergström berätta om tiden som 
karantänsstation, flyktingförläggning, sommarskola för Sjövärnskåren 
och Föreningen Sveriges Flotta och till sist som populärt utflyktsmål för 
Roslagsborna. 

 Klockan ett blir det lunch i Fejans skärgårdskrog. Styrelsen kommer att 
välja en rätt för att det inte skall ta en evighet innan alla är serverade. 
Efter lunchen blir det en stund att vandra runt på egen hand innan båten 
går hemåt kl. 15.00. Vi räknar med att vara hemma vid kyrkan ungefär kl. 
16. 

 Föreningen kommer att sponsra den här aktiviteten för medlemmar - 
250 kr per person blir priset för buss, båt, guidning och lunch. Icke 
medlemmar är välkomna i mån av plats - båten gör att vi bara kan ta 
med 30 deltagare. Priset för icke medlemmar är 350 kr, blir de 
medlemmar innan dess blir kostnaden densamma, och de riskerar inte 
att bli av med sin plats om medlemmarna fyller båten. 

 Anmälan och avgiften skall vara Kicki Lindberg 
(familjen_lindberg@telia.com eller 0175-621 06) tillhanda senast den 26 
juni. Avgiften betalas till bankgiro 769-0456, ange "Fejan" och Ditt namn 
på inbetalningen. Vi behöver också Ditt telefonnummer, om det skulle bli 
några ändringar i sista stund - tala om det när Du anmäler Dig! 

 Anmälningar antecknas i den ordning de kommer in. Blir det över 30 
sätter vi upp de övriga på en väntelista och ser om någon hoppat av den 
27/6 - i så fall ringer vi den eller de som står först på väntelistan. 

Torsdag 26 
september 

INSTÄLLT! 

Introduktion till släkt- och hembygdsforskning 
Björn och Ann Britt Bergström berättar om hur man börjar släkt- och 
hembygdsforska. Vilka källor finns, hur får man tag på dem och hur 
arbetar man? Vi håller förstås till i S:t Olofsgården. Föredraget börjar kl. 
19.00 och tar c:a 1½ timme. Kaffe och smörgås till självkostnadspris. 
Föranmälan krävs - ring eller maila Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller 
familjen_lindberg@telia.com. 

mailto:familjen_lindberg@telia.com
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Torsdag 5 
december 

Höstträff 
Vi avslutar årets aktiviteter med en riktigt spännande höstträff. Björn 
Waldegård, vår kanske mest kända röbo, har lovat att berätta om sin 
uppväxt i Rö på 40- och 50-talet samt sina äventyr bakom ratten.  
 
Föreningen bjuder på smakrika ostar och gott vin (alkoholfritt alternativ 
kommer förstås att finnas).  
Vi hoppas på några trevliga timmar tillsammans i S:t Olofsgården. 
 
Samling klockan 19.00. Föranmälan till Kicki Lindberg som vanligt, telefon 
0175-621 06 eller mail till familjen_lindberg@telia.com senast den 28 
november.  
Denna aktivitet är bara öppen för medlemmar.  
 

Hösten 2013 
eller våren 
2014 

Släktforskningskurs 
Om vi får minst fem anmälningar kommer vi att arrangera en ny 
släktforskningskurs. 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 i S:t Olofsgården. 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 
Björn och Ann Britt Bergström. Avgiften är 1050 kr per deltagare men 
därtill kommer kostnaden för program, abonnemang på arkivtjänster och 
referenslitteratur om sammanlagt ca 2500 kr, men dem behöver Du i alla 
fall om Du vill släktforska. Du behöver också ha tillgång till en dator, 
gärna bärbar, och Internet. Deltagarantalet är begränsat, medlemmar 
har företräde, annars gäller "först till kvarnen". 

Vår, sommar 
och höst 2013 

Underhåll av informationsskyltarna 
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. 
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