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Vad händer i 500-årsresan just nu?
Vi har nyss fått besked att Strängnäs på nationaldagen 2023 kommer att få kungligt besök.
Arbetet med planeringen av nationaldagen 2023 och dagarna innan, 3 till 5 juni, fortsätter
därmed med hög intensitet. Läs nyheten om det kungliga besöket på strangnas.se.
Vi har också börjat planera 500-årsresans början i Stallarholmen och avslut i Åkers styckebruk.
Tankar och idéer bubblar och letar efter sin form i både befintliga och nystartade nätverk med
representater från föreningar, kulturaktörer, näringsliv och Strängnäs kommun. Här kommer det
att bli mycket att se fram emot!

Nytt bidrag till arrangörer
Ännu ett glädjande besked är att det utöver de vanliga kulturbidragen kommer att finnas en till
möjlighet för föreningar att söka arrangemangsbidrag för arrangemang som ska ske under 500årsresans paraply. För att kunna söka det här bidraget behöver det arrangemang du planerar på
något sätt beröra temat folkhälsa. Det här bidraget kan du söka oavsett vilken sorts förening du
är engagerad i.
Mer information om hur du söker bidraget kommer inom en snar framtid finnas
på arrangörssidan på 500-årsresans sida. Håll utkik!

Med vänliga hälsingar,
Johanna Nyberg, projektledare

Programtips från Gustav Vasa-föreningen
För dig som redan i år är sugen på att lära dig mer om Gustav Vasa och Vasatiden arrangerar vi
i Gustav Vasa-föreningen bland annat flera föredrag och en utställning. Här är ett urval av våra
programpunkter:
I Gustav Vasas fotspår
Utställning om Strängnäs spännande historia
Kulturdagen, 21 maj i Västerviken, Strängnäs
Sedvänjor på 1500-talet
Allkunnige Peder Lamm berättar, 29 juni i Månssons trädgård, Strängnäs
Något om Vasatiden
Med historikern och författaren Herman Lindqvist
Thomas Arena Teater, Strängnäs, 5 oktober klockan 18.00
Besök gärna vår hemsida för mer information om vår förening och de program vi planerar.

Hälsningar,
Monika Eriksson Bertilsson, ordförande Gustav Vasa-föreningen

Tillsammans sätter vi Strängnäs kommun i rörelse
Nu har vi lagt grunden för det fortsatta arbetet med att bilda en arrangörsförening, i form av en
ekonomisk förening. Föreningen ska arrangera och genomföra de rörelseaktiviteter och event
som vi har avtalat med Vasaloppet. Avsikten är att vi på nationaldagen 2023 i centrala
Strängnäs ska genomföra ett gå-lunka-löpevent med distanserna 10, 5 och 2 kilometer. Vi vill att
ALLA SKA KUNNA VARA MED!
I planen finns också ett mountainbike-lopp(MTB-lopp) i form av öppet spår över ca 45 kilometer.
Det blir start- och målgång på fyra platser i kommunen: Stallarholmen, Åkers styckebruk,
Mariefred och Strängnäs. Här vill vi också att ALLA SKA KUNNA VARA MED!
I den blivande arrangörsföreningen ingår Gustav Vasa-föreningen, Stallarholmens SK, ÅkerSträngnäs HC, Åkers IF, Strängnäs-Malmby OL, Strängnäs gymnastikförening, Strängnäs
simklubb och Strängnäs golfklubb. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningarnas engagemang.
När föreningen är bildad, kommer vårt arbete att gå vidare med att utöka antalet medlemmar och
att sätta Strängnäs på kartan som en plats som fokuserar på motion och hälsa.
Hälsningar, Torbjörn Pettersson
Projektledare för samarbetet med Vasaloppet
Kontaktuppgifter
Har du frågor om samarbetet med Vasaloppet eller medlemskap i arrangörsföreningen, kontakta
gärna Torbjörn på telefon: 0733-836 386 eller via e-mail: torbjorn.pettersson@strangnas.se
Foto: Vasaloppet

Viktiga datum

Deadline för bidrag till nästa nyhetsbrev
Måndag 23 maj. Maila ditt bidrag till 500@strangnas.se.
Nätverksträff
Tisdag 7 juni klockan 18.00-19.30, Kulturhuset Multeum.
Ingen anmälan krävs.

500-årsresan – genom dåtid, nutid och framtid

Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Med avstamp i den
händelsen gör vi som lever och bor i Strängnäs kommun en resa tillsammans under hela
året och genom hela kommunen. Vi färdas genom dåtid och nutid och blickar mot vår
framtid tillsammans med besökare av vår plats i Sörmland. 500-årsresan går genom tiderna
under våra teman makt, demokrati, mänskliga rättigheter och folkhälsa.

Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
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