Stockholm 2014-02-20

Vårträff för OE-seglare på Sjöhistoriska museet i Stockholm

Vi besöker ritningsarkivet
I museets samlingar finns ett stort antal ritningar och bland dem förstås ritningar med Olle Enderleins
signatur. Vi får chansen att gå på djupet i arkivet och studera de ritningar som intresserar oss allra
mest.

Plats:
Tid:

Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24
Onsdag 2 april kl 17-19 – anmälan enligt nedan

I samverkan med föreningen Sveriges Fritidsbåtar scannas ritningarna i
fullformat. Därför går det att beställa utskrifter som är mycket lika
originalet, inklusive Olles kaffefläckar(?). Kostnaden för detta är ca
300:- per ritning + porto, litet dyrare om du vill ha kaffefläckarna i färg.
Vi träffas från kl 17 i museets café, för dig som vill äta ngt lätt. Vill
du äta ärtsoppa så behöver caféet få en förvarning, i annat fall finns
det smörgåsar o paj.
Från 17.30 har vi ett kortare möte för att t.ex. resonera om plats och
lämplig tid för sommarens OE-träff.
Kl 18.00 går vi ner i arkivet. Eftersom museet är stängt i övrigt går
det inte att missa den tiden. Besöket där tar någon timme.
Besöket kostar inget, men det är nog uppskattat med ett ”stödköp” i
caféet. OE-klubben ordnar med tackgåva till personalen.
Museet har öppet till kl 17, för dig som har möjlighet att komma tidigare. Fri entré.
Parkering finns utanför museet. Vill du åka buss är det 69:an som tar dig dit. Den passerar bl.a.
T-centralen.
Frågor?
Lasse Tullstedt, 0733-900 970
Lennart Johansson, 070-891 68 95
Anmälan till lars.tullstedt@gmail.com senast 19 mars. Det är trångt i arkivet, blir det stort intresse är
det först till kvarn som gäller – så vänta inte med anmälan!
Skriv i mejlet:
1. Namn på de som kommer med
2. Mobiltfn
3. Båttyp
4. Ange om du/ni vill ha ärtsoppa och hur många personer i så fall
Välkomna!

