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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Marinen 500 år 
2 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 5 april 2022 12:01
Till: Susana Vallejos <Susana.Vallejos@smtm.se>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej igen!
Undrar lite om det framkommit något nytt angående firandet av Marinen 500 år?
Vid Dykmässan i Göteborg för ett par veckor sedan kontaktade Marinen oss (Karin Svensson, tror jag det var) och
undrade vad vi har för planer?
Kändes lite tokigt att vi inte hade några.
Nu har vi dessutom fått mejl från Sällskapet Galärerna som skall visa skärmar från 40-50-talet och de har blivit
hänvisade till Dyktankhuset.
Vilken tid talar vi om och är det lika bra vi planerar själva?
Bästa hälsningar
Birgitta

Den tors 3 mars 2022 kl 16:10 skrev Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>: 
Låter bra. Vi avvaktar så länge.
Birgitta
 
Den tors 3 mars 2022 kl 09:58 skrev Susana Vallejos <Susana.Vallejos@smtm.se>: 

Hej, Birgitta!

Vad kul att du hör av dig. 

 

Jag har hunnit vara med på ett möte tillsammans med Hans Lennart och andra men vet att det kommer att kallas till fler
möten snart. Jag ska se vad jag hittar om vårt senaste möte och återkommer.

 

Jag kommer själv att kalla till ett intern möte för några utav oss på Vrak så att vi kan prata ihop oss om vad vi kommer att
erbjuda på museet och när. Det mötet kommer troligen att äga rum någon gång nästa vecka eller veckan efter. Jag kommer
definitivt att veta mer efter det mötet. Det jag kan säga just nu är att det ser ut som att vi kommer att erbjuda lite grejer i
juni. En del kommer att ske inomhus och andra utomhus. Vi pratar bland annat om stadsvandringar. 

 

Vänligen,

 

Susana

STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPOR
T MUSEUMS 
Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet - Järnvägsmuseet 
  
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 (0)8 519 548 93 
  
www.smtm.se 
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Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 

Från: Birgi�a Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 
Skickat: den 2 mars 2022 18:20:03 
Till: Susana Vallejos 
Ämne: Marinen 500 år
 
Hej igen!
Hörde av Pernilla Flyg att du ingick i planeringsgruppen inför det stora jubileet.
Vi deltar gärna på något sätt men behöver veta lite om premisserna.
Jag försökte få kontakt med Hans-Lennart redan förra året men lyckades inte.
Vad planerar ni på Vrak?
Hör gärna av så småningom.
Bästa hälsningar
SDHF/ Birgitta
 
 

 
 

Susana Vallejos <Susana.Vallejos@smtm.se> 5 april 2022 14:11
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej, Birgitta! Tack att skriver till mig. Jag ber om ursäkt för att jag inte hört av mig tidigare. Har du tid att ses? Vi kanske kan ta
en kopp kaffe tillsammans så kan jag berätta mer om det vi pratat om vid vårt senaste möte.

Vänligen,

S.

Susana Vallejos

VRAK – MUSEUM OF WRECKS 
en del av Statens maritima och transporthistoriska museer / part of the Swedish National Maritime and Transport Museums

 

P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 

Tel: +46 8 519 548 93

 

www.vrak.se

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 

Från: Birgi�a Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 
Skickat: den 5 april 2022 12:01:54 
Till: Susana Vallejos 
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Kopia: Westenberg Bert 
Ämne: Re: Marinen 500 år
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