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Vårresor
2002
Visingsö
2004
Uppländska slott
2005
Uppsala Slott
2006
Sörmländska slott
2007
Västgötska herrgårdar
2008
Skånska slott
2009
Vallonbruk i Uppland
2010
Vättern runt
2011
Hälsingegårdar
2012
Vilnius
2013
Magdeburg, Lützen
2014
Bogesund
2015
Berlin april
Mälaröslott maj
2016
Minsk april
Nynäs Slott maj
2017
Skåne, Danmark maj
Drottningholm juni
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Våra resor
När vi under 2017 har utökat antalet resor till totalt fyra stycken,
så kan det finnas anledning att blicka tillbaka på vårt fantastiska
reseutbud genom åren. Jag har lagt in alla våra resor i marginalenna till det här nyhetsbrevet, vårresor till vänster och höstresor
till höger. Antalet resmål med anknytning till Skoklosters Slott är
stort, för att inte säga obegränsat med tillräckligt töjbar referensram.
Föreläsningsserien ”Vändpunkter i historien”
Vårens fyra föreläsningar lockade totalt 130 besökare, vilket är
en mycket glädjande siffra. Att döma av alla positiva reaktioner,
- ”intressanta ämnen”, ”mycket hög klass”, ”Stenhusets historiska
miljö”, ”trevligt upplägg med kaffe och socialt umgänge i
pausen” – så har du som inte var med på någon föreläsning, gått
miste om något väsentligt. Men, det blir nya chanser i höst med
minst fyra nya föreläsningar på samma tema. Vi uppmärksammar
”boken” med både en Bokens dag och föreläsning om Gutenberg
och boktryckarkonsten, Finland 100 år och Ryska revolutionen
kommer att belysas naturligtvis Luther och reformationen. Allt
detta viktiga vändpunkter i historien med stor påverkan på vår tid.
Utställningen Jane Austen
Se till att inte missa sommarens helt fantastiska utställning ”Jane
Austens värld” i Gästrumsvåningen i Skoklosters Slott!. Det är en
enastående välgjord utställning som jag hoppas ska locka många
besökare. Utöver alla vackra utställningsobjekt, så är Gästrumsvåningen i sig en del av slottet som vi normalt inte kommer till!

Höstresor
2000
Pommern
2002
Estland, Lettland
203
Polen
2004
Nederländerna
2006
Dresden
2007
Finland
2008
Tyskland, Österrike
2009
Tyskland, Danmark
2010
Belgien, Frankrike
2011
Pommern
2012
Prag
2013
Istanbul
2014
Nederländerna
2015
Estland, Lettland
2016
Österrike, Ungern sept
Normandie, Flandern nov
2017
Åbo aug
Polen sept

Festmiddagen den 27 augusti
Söndagen den 27 augusti bör du reservera för årets traditonsenliga festmiddag som utöver trevlig samvaro, god
mat och goda drycker i slottsmiljö också numera erbjuder ett högtstående historiskt skådespel med idel välkända
aktörer.
Du haaaaar väl inte glömt att betala medlemsavgiften för året?
Glad sommar!
Med detta nyhetsbrev vill jag också på styrelsens vägnar önska alla trevliga Vänner
en riktigt skön och fin sommar och så ses vi igen i slutet av augusti.
Hälsningar
Christer
Ordförande och ansvarig utgivare

