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Nu har hösten startat och följande har hänt: 

 

Birka. Vi var några stycken från BiG som den 25/8 åkte med båt ut på Mälaren till Birka som var 

en viktig handelsplats under vikingatiden mellan ca 750-950. 

Vår guide Anton berättade livfullt om Birka och dess öde och vi gick runt och tittade på 

fornlämningar och Ansgarskorset. Man har också byggt upp en del enkla hus vid stranden och i 

museet kan man se hur Birka såg ut och var man bodde på ön. Det var en trevlig dag. 

 

Medlemsmöte den 3/9. Ca 20 personer kom till mötet. Där berättade Ingrid om mötet med 

kyrkorådet den 28/8. I november kommer kyrkorådet fatta beslut om prästgården ska säljas.  

Se separat information från mötet. 

 

Ny Studiecirkel. 

Vi startar en ny studiecirkel i höst. med start tisdagen den 25/9 kl. 19.00 i Kanonen.  

(OBS! Fel datum i förra nyhetsbrevet!) 

Vi kommer att läsa boken Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap. Böcker 

finns att låna. 

Anmälan görs till Eva Westberg mail eva.westberg30@gmail.com. 

 

Planen är att vi ska ha kursen på måndagar, 6-7 ggr. (Första gången blir dock en tisdag och då 

beslutas hur de kommande mötena ska ske) 

 

Nästa medlemsmöte blir onsdagen den 26/9 kl 18.00. Då kommer Ingalill Ek från föreningen 

Rudbeckia i Uppsala och talar om sina erfarenheter av att skapa ett kollektivhus. Rudbeckia är en 

intresseorganisation som arbetar för att bygga och skapa kollektivhus i Uppsala. 

Vi bjuder på kaffe och bullar. 

 

Den 30/9 åker vi till Artipelag och ser utställningen med Bloomsbury-gruppen tillsammans.  

OBS! Sista dagen för utställningen. Vi ses där kl 11.30. Mer information hitta du i separat bilaga. 

Alla tar sig till utställningen på egen hand. Om samåkning i bil hinner vi tala vid nästa medlems-

möte 26/9. 

 

Välkommen till alla våra aktiviteter! 
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