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Program för 2014

Årsmöte (GENOMFÖRT)
Torsdag 20 februari kl. 19.00 i S:t Olofsgården
Årsmötesförhandlingar. Utdelning av pins till dem som fullföljt vandrartävlingen. Föredrag
av Roland de Thorey under rubriken ”Också ett levnadsöde”. Föreningen bjuder på kaffe
och smörgås. Endast för medlemmar. Föranmälan krävs (Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller
familjen_lindberg@telia.com)

Torpinventering (GENOMFÖRT)
Söndag 13 april. Samling vid kyrkan kl. 12.00 för samåkning.
Vi letar reda på lämningarna efter den försvunna byn Bolby och dokumenterar dem.
Om tiden medger det kan vi sedan fortsätta och leta reda på någon eller ett par
av platserna Rissla, Bergbylund, Stenbro, Skärvik och Skärboda. Om det är busväder
på morgonen, så titta in på hemsidan för att se om vi beslutat flytta aktiviteten till
reservdagen.

Kulturvandring (GENOMFÖRT)
Söndag 1 juni. Samling vid kyrkan kl. 12.00 för samåkning.
Under april och maj har vi lokaliserat och tagit reda på fyra övergivna platsers historia byn Bolby och torpen Rissla, Skärvik och Kolboda, alla på Beatebergs ägor. Den 1 juni gör
vi en utflykt dit, sätter upp anslag på de nya informationsskyltarna och hör Björn och Ann
Britt Bergström berätta om platsernas historia. Vid gott väder tar vi med oss en picknick.
Promenaden till Bolby och Rissla är omkring 2 km, det ligger en del ris i skogen men annars
är det inte alltför ansträngande. Till Skärvik och Kolboda, som båda ligger nära vägen, är
det längre, så dit tar vi bil.

Guidad tur i Uppsalatrakten (GENOMFÖRT)
Söndag 6 juli. Samling vid kyrkan kl. 08.30.
Bussresa till Uppsala med besök vid Linnés Hammarby, Linnéträdgården, Uppsala högar
och några andra sevärdheter. Gemensam lunch på Odinsborg. Samling vid kyrkan kl.
08.30, avfärd 08.45 prick, hemkomst omkring 17.00.
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,
kaffe med smörgås, guidning och lunch. 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 23 juni, till Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller
familjen_lindberg@telia.com. Deltagarantalet är begränsat, medlemmar har företräde.
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Invigning av promenadvägen (GENOMFÖRT)
Söndag 7 september kl. 14.00 vid kyrkan
Vi hoppas att någon från Roslagsbankens stiftelser vill komma och klippa av det blågula
bandet, eller vad vi nu hittar på för ceremoni. Därefter går vi tillsammans de 3
kilometrarna runt slingan och får berättat om de platser vi passerar. Efter promenaden får
vi kaffe och tårta i S:t Olofsgården och umgås en stund. Eftersom vi har servering behöver
vi en föranmälan senast torsdag 4 september, till Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller
familjen_lindberg@telia.com.

Höstträff
Torsdag 30 oktober kl. 19.00 i S:t Olofsgården.
Vi avslutar årets aktiviteter med ost och vin. Välkände Michael Blum berättar om
Roslagsbanan under rubriken ” Rö station t.o.r på Roslagsbanan”. Endast för medlemmar.
Föranmälan senast den 27 oktober till Kicki Lindberg, 0175-621 06 eller
familjen_lindberg@telia.com.

Vandrartävlingen
En ny vandrartävling genomförs med början på våren.
Årets vandringsmål blir Näs kvarn och såg, Råbylund, Kråkhättan, Lilla Denan, Fattigstugan
och Mälsättra. Deltagarkort kan beställas från styrelsen eller laddas ned från hemsidan.

Släktforskningskurs
Erbjudandet om en ny släktforskningskurs kvarstår. Om vi får minst fem anmälningar
kommer vi att arrangera en sådan. 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 i Rö och 2013 på Blidö 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".

Underhåll av informationsskyltarna
Vår, sommar och höst 2014
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.

