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Följ arbetet med 500-årsresan
Varmt välkommen till vårt första nyhetsbrev där du kan följa arbetet med 500årsresan. Du får det här första brevet för att du har deltagit i våra nätverksträffar eller
på annat sätt önskat mer information. Det är jag, Johanna Nyberg, projektledare för
500-årsresan, som skapar nyhetsbreven tillsammans med dig som arrangör. Vi
planerar att skicka ut ett nyhetsbrev varje månad och vi lyfter till exempel:
nyheter från kommunen och andra arrangörer
tips på aktiviteter och inspiration
viktiga datum att hålla koll på som till exempel nätverksträffar
Här skapar vi också en möjlighet för dig som arrangör att ta hjälp av och efterlysa
samarbeten med andra.
Har du någonting som du vill dela med dig av i nyhetsbrevet? Hör gärna av dig till
500@strangnas.se
Alla nyhetsbrev kommer att finnas tillgängliga för alla på vår webbplats
strangnas.se/500. Där hittar du också formuläret där du anmäler dig som
prenumerant på nyhetsbreven om du vill följa 500-årsresan.

Uppdatering från 500årsresans projektledare
Planeringen av 500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid pågår för fullt. Intresset
för att vara med och arrangera aktiviteter under 2023 är glädjande stort. Många har
anmält intresse för de dagar som planeras fram till och med den 6 juni 2023 i
Strängnäs. Fokus för planeringsarbetet har legat på just den 3 till 6 juni för att säkra
upp ett fantastiskt nationaldagsfirande 2023. Vi ser också att det finns idéer för
evenemang och aktiviteter i alla delar av kommunen under hela året och planering
pågår för aktiviteter under hela året på 500-årsresans olika teman: makt, demokrati,
mänskliga rättigheter och folkhälsa.
/Johanna Nyberg

Hälsningar från arrangörer
Roggebiblioteket
I Roggeborgen förvaltar vi på Kungliga biblioteket sedan 1968 Roggebiblioteket,
som har sina rötter i Strängnäs gymnasium. Samlingen består av ungefär 70 000
böcker från medeltiden fram till våra dagar. Under 2023 planerar Roggebiblioteket
att anordna visningar och föreläsningar med utgångspunkt i samlingarna och huset,
och samarbetar med Centrum för medeltidsstudier på Stockholms universitet och
Riksarkivet för att hitta intressanta teman. Enligt traditionen valdes Gustav Vasa till
kung i Rikssalen högst upp i huset, men vad säger egentligen källorna?
Följ gärna oss på Roggebiblioteket på Instagram: @roggebiblioteket
eller på vår hemsida: https://www.kb.se/besok-och-anvand/roggebiblioteket.html
/Roggebiblioteket

Domkyrkoförsamlingen
Vi på domkyrkoförsamlingen tänker dels in 500-årsresan i vår ordinarie verksamhet
under 2023, och skapar dels särskilda aktiviteter – utställningar, konserter, program
för barn och ungdomar, tematiska visningar etc. Såväl dåtid, nutid som framtid finns
med i våra tankar inför året.
Mer information kommer på vår hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/strangnas
/Domkyrkoförsamlingen

Vill du vara med och bidra till 500-årsresan?
500-årsresan är ett år vi skapar tillsammans och mycket är redan på gång runt om i
hela kommunen. Föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer och jobbar med planering
av evenemang som kommer att bidra till ett aktuellt och intressant år fyllt av kunskap
och upplevelser av olika slag. Vill du vara med och arrangera något till 500årsresan? Hör av dig!
Kontakt: 500@strangnas.se

Viktiga datum

Nätverksträff
Onsdag den 30 mars klockan 18.00-19.30, Kulturhuset Multeum.
Ingen anmälan krävs.
Deadline för bidrag till nästa nyhetsbrev
Måndag 21 mars

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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