
             2018-03-21

        Sigtunaortens samlarförenings 

                  program och datum för 2018  

Mycket välkomna till månadsmöten och utflykter hälsar styrelsen genom Bengt Gålnander 
(bengt.galnander@tele2.se).                                                                                          

 

 

Datum  Ämne/utflykt Föreläsare/ansvarig Lokal/info 

Ons 28/3 
kl 1900 

Månadsmötet är inställt. 
Programpunkten blir istället på 
månadsmötet i maj 

Styrelsen 
 

Södergatan 50, Märsta  
Kaffe och macka 

Tors 12/4 
kl 1800 

Utflykt till måleriyrkets 
museum i Stockholm 

Resekommittén Se inbjudan nedan. 
Kaffe med tilltugg efteråt 

Lör 21/4 
Sön 22/4 

Antik- och retromässa Styrelsen Vikingahallen, Märsta 

Mån 23/4 
kl 1900 

April månadsmöte ersatt med 
utflykt till måleriyrkets 
museum 12/4 

  

Ons 30/5 
kl 1900 

Posthistoria – trevliga 
intressanta gamla brev 

Giselher Naglitsch, Södergatan 50, Märsta  
Kaffe och macka 

Mån 27/8 
kl 1900 

Medlemmar visar lite ur sina 
samlingar. 
Sommarens ”fynd” – ta med 
saker och visa 

Styrelsen Sockenstugan, Olofsgatan 19, 
Sigtuna. Kaffe och macka 

Sista halvan av 
Sept. 

Ev. utflykt Resekommittén Detaljprogram och inbjudan skickas 
ut senare 

Ons 26/9 
kl 1900 

Program inte klart  Södergatan 50, Märsta  
Kaffe och macka, 

Mån 7/11 
kl 1900 
Obs ändrat datum 

Systrarnas Jobs textiltryck 
 

Christina Matsson, fd chef på 
Nordiska museet, kommer och 
berättar om Jobs textiltryck. 
(Christina har också skrivit en 
bok om detta ämne) 

Sockenstugan, Olofsgatan 19, 
Sigtuna. Kaffe och macka 

Ons 28/11 
kl 1900 

Julkort. Ta gärna med egna 
(och andras) gamla och nya 
julkort och visa. 

Styrelsen Södergatan 50, Märsta  
Kaffe och macka 

 
Måleriyrkets museum 
Guidad visning av Måleriyrkets museum, Brännkyrkogatan 71, Stockholm.  
 
Museet har samlingar av färgpigment, penslar och annat material ända från 1700-talet. Vi får se olika 
tekniker, tavlor och hur ett konstverk byggs upp. Passa på och följ med, museet upphör under våren! Du 
åker själv dit och vi samlas vid entrén 17.45. Åk till Stockholm södra och uppgång Rosenlundsgatan.  
 
Efter visningen går vi till Café Fåtöljen på Hornsgatan 50 och avslutar med fika som vanligt. Anmälan 
gör du till Ann Matsson senast 28 mars på tel 070-420 05 51 eller på mejl annobosse.matsson@telia.com 
 
Det trevligaste, för oss som åker från Märsta, vore ju om vi kunde åka gemensamt (förslagsvis i första 
vagnen närmast stationen) i pendeltåget från Märsta kl 16.38. Vi är då framme vid Stockholm södra 
17.15 Det tar ca 20 min att gå till museet. 
  

 
  

 

 


