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Ett riktigt Gott Nytt År 2017 tillönskas alla Skoklostervänner!
När vi nu inleder ett nytt år – det tjugonde sedan starten 1998 – står föreningen starkare och är mer aktiv än någonsin
tidigare. 2016 var på många sätt ett rekordår, vi reste mer, erbjöd ett rikligare program och delade ut mer pengar till
Skoklosters Slott än något tidigare år.
Vi genomförde fyra resor, en endagsutflykt till Nynäs Slott, till Belarus i maj, Österrike/Ungern/Slovakien i september
och slutligen Normandie/Flandern i november.

Förväntansfulla vänner efter ankomst Minsk Belarus

Ett besök i Bratislava, Slovakien under septemberresan

Bayeuxtapeten som skildrar normandernas erövring
av England år 1066 måste vi naturligtvis

Föreläsningsserien på temat ”Skokloster och Världen – migrationen ur ett historiskt perspektiv” lockade totalt
cirka 200 besökare och bidrog eventuellt lite grand till kunskapen om migrationens orsaker och följder.
Vännernas ekonomiska bidrag till slottet 2016 uppgick till 87500 kronor, av vilka 75000 kronor gick till utställningen
”Slottets skatter, mellan slagfältet och stjärnhimlen” och 12500 till restaurering av tornuret.
Nå, vad händer 2017?
Vi har förmånen av att bland vännerna ha ett stort antal specialister inom olika områden, specialister som också gärna
delar med sig av sina kunskaper. Vi har fått talrika exempel på detta i samband med Stenhusakademin, Klosterakademin
och senast föreläsningarna under 2016. Mårten Hougström - som har givit oss en helt ny plattform på facebook, där vi
nu har över 730 följare – är också en mycket kunnig föreläsare bl a inom ämnet kunglig historia. Mårten erbjuder en
spännande föreläsning den 16 januari, Dynastin Holstein-Gottorp i Sverige enligt bifogad inbjudan.
Jag lyssnade till föreläsningen i november 2016 tillsammans med ett 50-tal andra åhörare och kan verkligen
rekommendera denna efterfrågade repris.
Våra resor är omåttligt populära och på vännernas uttryckliga önskemål gick jag redan i december ut med resmål och
tider för våra fyra resor under 2017 samt med begäran om en icke bindande intresseanmälan. Hör och häpna, till dags
dato ser intresseanmälningarna ut så här: Endagsresan en lördag i april 40 intresserade, Skåne/Danmark 15-20 maj 43,
Åbo Finland 18-20 augusti 24 och Polen 11-18 september 49 intresserade. Du/ni som inte har anmält intresse, tveka inte
att göra det så snart som möjligt. En icke bindande intresseanmälan innebär att siffrorna kommer att se annorlunda ut
när det blir ”skarpt läge”, men erbjudande om platser på resorna kommer att gå till vänner på listan och i den ordning
man anmält sig.
Vi inledde vårt resande med Vänföreningen år 2000 med den första resan till C-G Wrangels Spyker och Wrangelsburg i
Pommern och därefter har det blivit totalt 16 utrikes och 12 inrikes resor. Även om antalet resmål med koppling till
Skoklosters Slott är ansenliga finns det några favoriter som får gå i repris. Polen besökte vi första gången i september
2003, i Finland har vi inte varit sedan 2007, slott i Skåne gästade vi i april 2008 och i september 2009 var vi ”På jakt
efter det som blev kvar” i Danmark.
Styrelsen har sitt första möte för året den 19 januari och då kommer datum och program för årsmötet att spikas. Kallelse
till årsmötet, sedvanliga handlingar samt inbjudan till förnyat medlemskap kommer att skickas ut omkring den 25
januari.
En slutlig vädjan till det fåtal av er som får det här brevet via ”snigelpost”. Om du har skaffat en epostadress, så vore jag
tacksam om du vill ge mig den.
Hjärtligt välkommen till ännu ett spännande år med Skoklosters Slotts Vänner!
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