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Vad händer i 500-årsresan?
Äntligen är hösten här och det är bara 120 dagar kvar tills 500-årsresan börjar! Vi fortsätter att
planera för fullt och har många spännande säckar att knyta ihop. Håll utkik i nyhetsbreven under
hösten, så får du veta mer!

Vi börjar med en nätverksträff den 14:e september kl. 19.00-20.30 på Multeum. Nätverksträffarna
är ett bra tillfälle att möta andra som arrangerar evenemang under nästa år. Det är ett tillfälle att
hitta samarbetspartners, lyfta en idé eller bara hålla sig uppdaterad på vad som händer.

Sök arrangemangsbidrag

På nätverksträffen den 14:e september kommer vi fokusera på de arrangemangsbidrag som du
som förening kan söka. Fram till den 30:e september är ansökan öppen för
arrangemangsbidrag för aktiviteter som främjar folkhälsa. Det är ett bidrag alla föreningar
kan söka.

Om du är en kulturförening finns det ytterligare chans att söka arrangemangsbidrag genom
Kulturbidragen. Sista datum för ansökan där är 1 november.

Kommande nyhetsbrev

Glöm inte att du gärna får vara med och bidra till nyhetsbrevet med tips eller information om
aktiviteter som inspirerar till nästa års 500-årsresa. Du får också gärna efterlysa samarbeten
eller tipsa om någon annans arbete som på något sätt rör 500-årsresan. Vill du bidra med något
till nyhetsbrevet kontaktar du mig och så lägger jag till din text i något av de kommande
nyhetsbreven.

 

Med vänliga hälsningar, 
Johanna Nyberg, projektledare 500-årsresan – genom dåtid, nutid och framtid

Hälsningar från Gustav Vasa föreningen
Som en försmak inför 2023 så kan vi i Gustav Vasa föreningen i samarbete med Strängnäs
kommun presentera författaren och historikern Herman Lindqvist som berättar om ”Gustav Vasa
- Tyrannen som skapade Sverige”. Föredraget är den 5 oktober kl. 18.00 i Thomas Arena Teater.

Biljetter finns att köpa på Tickster.com 
 

Fotspår före och efter Gustav Vasa i Strängnästrakten

Vi i Gustav Vasa föreningen ger innan årsskiftet ut en bok som i dagsläget har arbetsnamnet
”Fotspår före och efter Gustav Vasa i Strängnästrakten”. Boken kommer att innehålla det mesta
om Strängnäs kommuns historia med berättelser, teckningar och bilder i färg.

https://strangnas.se/500
https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan/for-dig-som-arrangor/bidrag-for-arrangemang-som-framjar-folkhalsa
https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/kulturbidrag?searchQuery=kulturbidrag
https://www.tickster.com/sv/events/5nc451cdg64x0c3/2022-10-05/herman-lindqvist-foredrag


Det är en lättillgänglig bok för alla som vill veta mer om sin kommun, om dåtid och nutid. Varför
blev det en stad här? Vilka kända personer har sitt ursprung här och vad åstadkom de? Boken
innehåller också bland annat kyrkans betydelse för utvecklingen kring Mälaren, tips om
besöksmål och om var jag kan vandra och paddla.

 
Hälsningar, 
Monika Eriksson Bertilsson, ordförande Gustav Vasa föreningen

Viktiga datum

14 september 
Nätverksträff 500-årsresan, kl. 19.00-20.30 i Multeum

16 september 
Deadline för bidrag till nästa nyhetsbrev

30 september 
Deadline för ansökan om bidrag för arrangemang som främjar folkhälsa

1 november 
Deadline för ansökan om kulturbidrag

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 temana makt, demokrati, mänskliga rättigheter och
folkhälsa.
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