FÖRENINGEN GÖTEBORGS
STADSMUSEI VÄNNER
Nu är våren snart här igen och vårprogrammet kommer i en ny skepnad,
allt för att du som medlem skall få
bättre framförhållning när du planerar
att delta på våra evenemang.

Tag gärna med dina vänner och värva
dem till medlemmar i föreningen.

Vi upprepar förra årets succé med en
heldagsutflykt, 2019 till Varnhem där
Mattias Aurell är reseledare.

Marianne Sörling
marianne@sorling.nu
Mobil: 0701–47 92 01

Välkomna
Från styrelsen via ordförande

PROGRAM 2019
Se på nästa sida 2019 års program för våra medlemsträffar i Föreningen Göteborgs Stadsmusei
vänner. Ni som redan är museivänner, tag gärna med vänner på aktiviteterna. Varje medlem kan
i vår ta med sig nya vänner i vardande på varje aktivitet - helt gratis och i PR-syfte för vår förening.
Vi vill gärna bli fler vänner!
Förbehåll för ändringar i programmet utanför vår kontroll!
Vill du ha mer info eller bli medlem?
Mobil 0701–47 92 01 eller mail marianne@sorling.nu

VAD ÄR EN STAD UTAN
ETT STADSMUSEUM?
Vad är ett stadsmuseum utan besökare
och vänner?
Föreningen Stadsmusei Vänners huvuduppgift är att stödja och värna om
Göteborgs stadsmuseum.
Medlemskap i Föreningen Stadsmusei Vänner ger dig tillfällen till trevlig gemenskap
kring vänföreningens arrangemang. Se mer
på baksidan.

VÅRPROGRAM 2019!
KYRKAN MITT I BYN – INNAN GÖTEBORG BLEV STAD
Onsdag den 27 februari
Besöket i Domkyrkan kl. 18.00 börjar med en kvällsandakt som du är välkommen att delta i, eller så kommer du till Kl. 18.30 då besöket startar.
Domprost Karin Burstrand, visar och berättar om Domkyrkans historia
och nutid.
Anmälan senast 1 februari till Yvonne Allert mobil 070–3180024 eller mail
Yvonne.allert2012@gmail.com

ÅRSMÖTE MED PONTUS FORSLUND
Onsdag den 27 mars kl 18.00
Kallelse och handlingar till Årsmötet skickas ut separat. I samband med årsmötet berättar Pontus Forslund
många spännande historier om stadsmuseets verksamhet. Vi samlas vid receptionen i Stadsmuseet
kl 18.00. Från kl 19.30 serveras enklare kvällsmat i Museets Restaurang för paketpriset 150 kr.
Anmälan senast 15 mars till Yvonne Allert mobil 070–3180024 eller mail Yvonne.allert2012@gmail.com

UTFLYKT MED RINGLINJEN
Onsdag 22 maj klockan 18.30.
Rullande spårvagnsmuseum med guidning av Göteborg centrala delar!
Alla vagnar är före detta trafikvagnar från Göteborgs Spårvägar, mer
än 100 år gamla, spårvägshistoria.
Personalen på vagnarna jobbar helt ideellt och alla intäkter går till
bevarandet av vagnarna.
Pris 75 kr
Anmälan senast 1 maj till Yvonne Allert mobil 070–3180024 eller
Yvonne.allert2012@gmail.com

HÖSTMÖTE - FYRAR OCH FYRSKEPP GENOM HISTORIEN
Onsdag den 9 oktober kl. 18.00
Lars Zimmerman tar oss med på en resa från antikens fyrar via världens första fyrskepp och till krigslotsningen under andra världskriget. Lars är själv en fyrskeppsveteran av rang; förutom aktiv medlem i
Svenska Fyrsällskapet så har han varit båtsman på Marstrands lotsplats, fyrvaktare ombord på fyrskeppet
Hävringe samt på Pater Nosters fyrplats.
Anmälan senast 1 oktober till Yvonne Allert mobil 070–3180024 eller Yvonne.allert2012@gmail.com

SOMMARENS RESA MED VÄNNERNA GÅR TILL VARNHEM
Onsdag den 21 augusti kl 07:30-18:00
Sveriges vagga och första kungakyrka!
Reseledare Mattias Aurell
07:30 Vi samlas vid Stadsmuseet, Norra Hamngatan, och stiger på Ellös buss som ska köra oss
upp genom Västergötland.
09:30 Vi stannar till vid Löfwings Ateljé vid
Hornborgasjön för morgonfika och bensträckare.
Konstnärsparet Göran och Linda Löfwing har här
skapat en unik mötesplats mycket vackert belägen. Vi njuter en morotskaka och fortsätter sedan
till det stora målet – Varnhem.
10:30 Vi börjar vårt guidade besök i Varnhem
och de berömda utgrävningarna under ledning av
chefsarkeologen Maria Wretemark. Vi får höra
den spännande berättelsen om Kata och hennes
Ketil och se de sensationella fynden som skrivit om Sveriges medeltidshistoria. Västergötland lyfts
fram som Sveriges vagga! Det blir också tid att besöka den berömda klosterkyrkan med Sveriges tidiga kungagravar fram till Birger Jarl.
12:30 Vi reser vidare till den vackra stiftsgården Flämslätt där lunch väntar. Vi tar god tid på oss så vi
hinner strosa en stund i de vackra omgivningarna.
14:00 Vi fortsätter till Västergötlands museum i Skara där vi beser de berömda fynden från Varnhem.
Vi ser oss omkring på egen hand i museet och njuter eftermiddagsfika på museets kafé före hemfärden.
16:00 Bussen går tillbaka till Göteborg dit vi anländer 18:00 - eller senare beroende på trafiken!
Anmälan
Pris för resan 750 kr/person för medlemmar, 850 kr/person för övriga – alla är mycket välkomna!
Senast 15 juli med betalning till Plusgiro pg 51 14 90-5. Uppge namnen på resenären och anmäl
till yvonne.allert2012@gmail.com eller mobilsvar 0703-18 00 24.

ADVENTSKAFFE
Onsdag den 4 december kl 18.00
Plats Wallenstamsalen på museet.
Vi bjuds på Lussekatt och kaffe och får ta del av ett spännande program.
Anmälan senast 1 december till Yvonne Allert mobil 070–3180024 eller Yvonne.allert2012@gmail.com

FÖRENINGEN GÖTEBORGS
STADSMUSEI VÄNNER
Vill du vara ambassadör för Göteborgs stadsmuseums verksamhet?
Då är föreningen Stadsmusei vänner något för dig.
Genom den verksamhet som görs med stöd av vänföreningen till museets samling blir du delaktig
i att skriva historia och får samtidigt möjlighet att tillsammans med andra intresserade mötas kring
museets verksamhet.
Medlemsförmåner
Som medlem får du också ett antal förmåner:
- Fri entré till museet under ett år.
- Rabatt på varor i museibutiken.
- Inbjudan till förhandsvisningar av nya utställningar.
- Möjlighet att aktivt hjälpa till att medverka vid speciella museiarrangemang.
- Guidade utflykter och resor till kulturhistoriska platser.
Bli medlem i vänföreningen
Medlemsavgiften för enskild medlem är 150 kr.
För två medlemmar på gemensam adress är den gemensamma avgiften 200 kr.
Avgiften betalas in på Plusgiro pg 51 14 90-5.
Glöm inte att uppge namn och adress.
Kort därefter kommer medlemskortet med posten.
En broschyr om vår verksamhet med ett färdigt inbetalningskort finns i receptionen på
Stadsmuseet.
Välkommen som medlem!
Anmäl din e-post till föreningen.
Skriv gärna ert namn och er vanliga adress samt er e-postadress till oss i ett enkelt mail till
mailadress: paulinah45@telia.com

