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SJÖHISTORISKA MUSEETS MÅNADSBREV

SENT I SEPTEMBER…

SEPTEMBER 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.

Foto SL.

Undrar ni varthän vi tagit vägen? Jo, vi är i full fart
med så mycket att månadsbrevet blev försenat.
Vi vill påminna om att buss 69 nu har en annan
dragning och fram till 30 september utgår den från
Karlaplan.
Ett program för hela hösten bifogas detta månadsbrev och finns att hämta i museets entré.
Redan nu vill jag flagga för tre datum i höst:
12 november kl 15 – ca 19.30 har vi en exklusiv
visning för bara medlemmar bakom våra kulisser.
Separat inbjudan kommer. Begränsat antal platser!
27 november släpps årsboken om Maritima Birka.
Separat inbjudan kommer även till den.
13 december blir det julbord ombord på en av
Strömmas vackra fartyg. Inbjudan kommer.
Sista öppna helgen för våra museifartyg är 29 – 30
september. Passa då på att se bidragen till vår
fototävling ”Årets skeppskatt 2018”. Visas ombord
på Sankt Erik.

Tisdag och onsdag | BIBLIOTEK & ARKIV
Bibliotek och arkiv öppna för besök tisdagar och
onsdagar kl 12.00 – 16.00. (OBS: Arkivet är stängt 19/9).

Lördag och söndag | SKAPARVERKSTAD
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.

30/9 | BARNDAGEN I MUSEIPARKEN
Vi vill uppmärksamma Internationella barndagen!
På Sjöhistoriska väljer vi att ha avgiftsfritt i vår
skaparverkstad söndagen 30/9.

GALÄRVARVET
Lördag och Söndag | ÖPPET
I september håller Museipiren med fartygen öppet på
helger för allmänheten, kl 11.00 – 18.00. Sista helg att
besöka fartygen är 29 – 30 september.

29 – 30/ 9 | SKEPPSKATTENS DAG
Vår fototävling med skeppskatter visas ombord på Sankt
Erik den 29 – 30 september. Årets skeppskatt koras 29
september.

Välkomna!

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet

www.sjohistoriska.se

