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SJÖHISTORISKA MUSEETS MÅNADSBREV

GOTT NYTT ÅR!

JANUARI 2018

KALENDARIUM
Tisdag - söndag| ÖPPET
Museet har öppet för besök tisdag – söndag
kl 10.00 – 17.00.
Måndagar stängt.

VISNINGAR
Familjevisning lördag och söndag kl 11.00.
Engelsk visning alla dagar kl 13.00.
Allmän visning alla dagar kl 14.00.

Tisdag och onsdag | BIBLIOTEK & ARKIV
Sofia Bergström, Kustbevakningen, foto Anneli Karlsson,
Sjöhistoriska museet.

Bibliotek och arkiv öppna för besök tisdagar och
onsdagar kl 12.00 – 16.00.

Vi hoppas ni alla haft goda helger och vilat upp er
för ett kommande museiår. Inom kort kommer
vårens programblad med alla de föreläsningar och
programaktiviteter vi erbjuder.

Lördag och söndag | SKAPARVERKSTAD

Från den 19 januari kan ni se vår nya utställning
”Jag räddar liv” med berättelser från
Kustbevakningens och Sjöräddningssällskapets
arbete i farvattnen mellan Grekland och Turkiet. Om
hur man räddar liv i en mycket speciell situation.
Lärdomarna från det arbetet kommer oss alla till del,
vi som tillbringar fritid eller arbetstid på havet.
Under hösten gjorde vi även vissa förändringar i
”Klart skepp”. Vi hoppas att det gett bättre belysning
och mer lättlästa skyltar samt några föremål har fått
en ny tydligare placering.
Jag hoppas att vi ses ofta under 2018!

Skaparverkstaden Ruskpricken har öppet lördagar och
söndagar kl 10.30 – 16.30. Materialkostnad 50 kr/barn.
Se vår hemsida för de olika teman vi har under helgerna i
skaparverkstaden.

MEDLEMSERBJUDANDE 1
Ni vet väl att ni som medlemmar i Föreningen Sveriges
Sjöfartsmuseum tar med ett barn/barnbarn gratis till
skaparverkstaden Ruskpricken?

MEDLEMSERBJUDANDE 2
Medlemmar får 25 % rabatt på lokalkostnaden vid
bokning av s/s Drottning Victorias salong.

SJÖHISTORISK ÅRSBOK
Årsboken Sverige under första världskriget ligger och
väntar på er som inte hämtat ut den. Avprickning i
museibutiken.

3 - 4 FEBRUARI | MODELLDAGAR
Kom och se hur skickliga modellbyggare skapar fartyg,
båtar, flygplan och annat i liten skala.

14 FEBRUARI | DROP IN-VIGSLAR

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet

Alla hjärtans dag är en utmärkt dag för att ingå
äktenskap i Minneshallen på Sjöhistoriska museet. Se
separat information.

www.sjohistoriska.se

