Välkomna till Museirunda
på Östergarnslandet
Lördagen 2 november 2019 kl 12.00-16.00
60 kr/person 100 kr/familj
Avgiften ger inträde till alla museerna
Kontant eller Swish: 123 056 22 80

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening
Rodarve hembygdsgård
Ingermans båtsmanstorp
Kastalen Gammelgarn

Museum

Start vid Albatrossmuseet
Museirundans frågor är uppdelade på varje ställe

Albatrossmuseet. Den 2 juli 1915 strandade tyska minkryssaren SMS
Albatross efter en sjöstrid mot ryska örlogsmän på Gotlands östra kust.
Fartyg och besättning internerades i Sverige under återstoden av första
världskriget. Med fotografier, brev, fartygsmodeller och föremål belyser
museet sjömännens liv i det neutrala Sverige. Sjömännens internering i
Sverige var en unik händelse under första världskriget. Många kontakter knöts mellan tyskarna och den gotländska befolkningen, kontakter som senare utvecklats och ibland givit
livslånga relationer. Läs mera på www.albatrossmuseet.se/

Herrviks Motorförening bildades 2009 av ett gäng motorentusiaster. Föreningens syfte är att bevara och underhålla gamla båt och stationära motorer. Föreningen har på egen hand byggt ett 150 m2
stort museum i Herrvik som nu är fyllt av gamla motorer såsom
tändkulor, diesel, bensin och utombordsmotorer. Medlemsantal ca.
230 st. Öppet onsdagar 10-15 höst och vår. Onsdagar och lördag 1317 från 15 juni till 15 aug. Läs mera på www.herrvikmotor.se
herrviks motormuseum

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening
Hembygdsföreningen grundades för snart fyrtio år sedan.
Syftet har hela tiden varit att värna om och vårda vår
hembygds miljö och dess kulturarv och föra det vidare till
kommande generationer. Vi bevarar många fina byggnader och föremål som finns härute;
kvarnar, fyrar, torp, båtar och redskap. Vi slår vakt om den unika natur som gör det här till ett
av Sveriges mest eftertraktade besöksmål. Och vi för vidare de traditioner och kunskaper,
om allt från repslagning och tjärbränning till fagning och lammskallefester, som präglat livet
här i generationer. Under museidagen håller vi öppet på Rodarve Hembygdsgård.
Ingermans Båtsmanstorp och Kastalen Gammelgarn är obemannade. Läs mera på
www.hembygd.se/ostergarn-gammelgarn
Östergarn-Gammelgarns hembygdsförening

Följ med vad som händer på

”östergarnslandet anslagstavlan”

www.sv.se/gotland
gotland@sv.se
0498-20 50 70

Studieförbundet Vuxenskolan Gotland

Spara denna och välkomna att besöka oss igen!

Albatrossmuseet

Herrviks
motormuseum

Skolhusets
Café

Rodarve
hembygdsgård

Kastalen
Gammelgarn

Ingermans
båtmanstorp

Sysne
Fiskemuseum

Albatrossmuseet: Östergarns Bygdegård. Jacob Häggs väg 6.
623 68 Katthammarsvik
Herrviks motormuseum: Östergarn Herrviks hamn. 623 68 Katthammarsvik
Ingermans båtsmanstorp:: Östergarn Sysne 890. 623 67 Katthammarsvik
Rodarve hembygdsgård: Östergarn Rodarve 172. 623 68 Katthammarsvik
Café Skolhuset: Östergarn Skolhuset 104. 623 68 Katthammarsvik
Sysne Fiskemuseum: Gammelgarn Sysne fiskeläge 1. 62368 Katthammarsvik
Kastalen Gammelgarn: Gammelgarn kyrka. 623 67 Katthammarsvik

Café Skolhuset
2:e november Soppa med bröd 70 kr. Kaffe och paj 50 kr
Hela Kalaset 100 kr
Vi har öppet varje dag 11-16 hela året. Mån-fre dagens lunch mellan 11-14
Lör-sön soppa med nybakt bröd & fika Första sön i månaden temabuffé mellan 12-14
Hör av dig om du har några funderingar/Niina. Östergarns Mat AB
0468-52561

info@cafeskolhuset.se

Cafe Skolhuset
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Telefon: ____________________________________
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Mail: ______________________________________
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Namn: _____________________________________

Fråga

Vinnaren får en julkorg på julmarknaden i Herrvik som är 30 november.
Vinnaren med-delas via telefon eller mail. Om nödvändigt (fler som har
lika många flest rätt svar) lottas priset ut. Vinnarens namn publiceras i
annons 16 november 2019 i GT/GA och föreningarnas sociala medier
och hemsidor.

