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Årsmötet lockade rekorddeltagande.
Vi var cirka 70 vänner som hade samlats i hörsalen på Armémuseum i Stockholm för årets första tillställning,
årsmötet. Allt flöt programenligt och under trivsamma former, föreningen mår bra enligt såväl styrelse som
revisorer, ekonomin är stark och vi fortsätter ge generösa bidrag till Skoklosters Slott samtidigt som medlemmarna
bjuds på gedigna program i form av föreläsningar, resor och spännande visningar. Mot bakgrund av detta beviljades
styrelsen en välmotiverad ansvarsfrihet.
Som en extra krydda till årsmötet bjöd våra föreläsarproffs
Bengt Kylsberg och Mårten Hougström på ännu en uppvisning
i den högre skolan med sin parföreläsning 1618-1718-1818-1918,
en återblick på fyra jubileumsår av betydelse för utvecklingen i
Sverige och Världen.
Vårt eget Jubileumsår.
Som säkert inte har undgått någon, så fyller Vänföreningen 20 år
i år. Detta festliga faktum kommer att uppmärksammas på ett antal
sätt under året och det första påtagliga beviset är Jubileumsskriften som delas ut till alla medlemmar som gåva när
man besöker något av föreningens arrangemang under året.
Kalendarium för 2018
Styrelsen fortsätter på den inslagna vägen och erbjuder ett rikt programutbud även för 2018. I kortfattat sammandrag
ser Vänföreningens egna arrangemang ut så här.
Notera datum för alla dessa spännande evenemang!
Mars 03 Årsmöte
Inbjudan med alla detaljer kommer att skickas ut i god tid
April 07 Föreläsning Klostertiden
före varje programpunkt.
April 28 Föreläsning Stormaktstiden
Liksom tidigare år har vi ansökt om kulturbidrag från Håbo
Maj 12
Föreläsning Bondejorden
Kommun och Uppsala Läns Landsting för våra
Maj 21-25 Resa Dresden
föreläsningsserier. För 2018 har vi äskat 50 000 kr och
Juni 09
Utflykt Rosersbergs Slott
avvaktar med spänning besluten. Med tanke på de tre senaste
Juni 30
Föreläsning Linnets dag
årens generösa bidrag - 2015 60 000 kr, 2016 35 000 kr och
Aug …
Vännernas dag på slottet
2017 42 500 kr – har vi all anledning att vara optimistiska
Aug 26
Jubileumsmiddag
om stöd även i år.
Sept13-18 Resa St Petersburg
Resorna till Dresden respektive St Petersburg blev snabbt
Sept 29
Föreläsning Verktygens dag
fulltecknade.
Okt 27
Föreläsning Kungligheter på Skokloster
Vännernas dag i augusti är ännu enbart på idéstadiet, men
Nov 24
Föreläsning Jenny Öhmans Stipendieresa Jublieumsmiddagen blir naturligtvis extra festlig!
Prenumera på Skoklosters Slotts Nyhetsbrev
Gör ett besök på Skoklosters Slotts hemsida http://skoklostersslott.se/sv och prenumerera på slottets nyhetsbrev, så
får du senaste nytt i din mail! I nyhetsbrevet berättas om allt roligt som är på gång i museet!
Vänföreningens hemsida
När du ändå är inne på slottets hemsida bör du även besöka vår egen sida http://skoklostersslott.se/sv/skoklostersslotts-vanner som successivt blir allt bättre genom sekreterare Mårten Hougströms försorg.
Facebook
Mårten är också ansvarig för vår Facebook sida som nu snart har 1000 besökare! Gå in och dela med dig till dina
Facebook vänner av vad som bjuds på vår sida.
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