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Du håller nu i din hand andra numret av Sigtunaortens nya medlemsblad. Vi
kommer att skicka ut detta medlemsblad 3-4 gängerlär. Bladet innehåller lite
texter och bilder från våra medlemsmöten, aktuellt program, kontaktuppgifter

till

s§nelsen.

Rapport från Sigtunaortens Retro-/Kuriosa och Samlarmässa samt loppis.
Sigtunaortens Samlarftirening genomforde mässa/loppis den28-29 maj.
20 stycken utställare deltog på mässan
och 20 stycken loppissäljare.

Under helgen kom ca 300 besökare trots det ihållande regnet under
lördagen.

Vi kan nu i efterhand bara konstatera att det inte var så lyckat med
mässa i samband med "Kristi Flygare" och morsdag. Vi fick också veta
av mässbesökare att det var elitlopp på Solvalla och en stor högtidsdag
ftir krigsveteraner. Det bidrog såikert till det låga besöksantalet.

28 stycken medlemmar ställde upp och jobbade som funktionärer under
mässan. Ett stort TACK till er funktionärer ftir ert arbete!
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Mötestema: Utflykt Ulriksdals Slottsträdgård
Klockan 10.00 startade bussresan från Märsta station till Ulriksdals Slottsträdgård
Det var 24 st ftirväntansfulla medlemmar som samlats och såg
fram emot dagens utflykt.

Klockan 11.00 mötte dagens guide upp oss utanftir entrdn till
trädgården. Det var ingen mindre än Ulriksdals egna trädgardsmästare Bosse Rappne.

Slottsträdgärden ligger vackert i Ulriksdals Slottspark tio minuter från Stockholms city.
Bosse välkomnade samlingen av samlare (en smått underfundig

hälsning) med andra ord.
Bosse berättade att han foddes 1962 och redan som 5-

åring väcktes intresset för naturen. Slottsträdgården har
varit i familjen Rappne;s händer sedan 1953. Hans foräldrar drev Slottsträdgården från 1953 och 1985 tog
Bosse över tillsammans med sin mor. Han vistades
mycket i trädgården, ofta tillsammans med trädgårdsmästare Sven Töje (farbror Svenne) som Bosse kallade
honom. Bosse kallar sig själv en riktig "Jordgubbe". Bosses största idol Zir David
Attenborough.

Ulriksdal består av 4 000 hektar mark och har idag 80
anställda. Det finns ett trädgårdscafd med ett eget bageri
samt en frilandsodling med självplock av både grönsaker
och blommor. Trädgårdsodlingen har haft en central roll
ända sedan 1600-talet och är ett mycket populärt utflyktsmåI. Här förespråkar man en ekologisk och hållbar
odling. Slottsträdgärden har ett slutet kretsloppssystem i sina viixthus vilket gör att
de återanv?inder vattnet. Planen framåt är att sätta upp solcellspaneler och blta glas i
växthusen.

Vi fick många goda tips på hantering och vattning

av

våra krukväxter.

Efter den guidade turen väntade kaffe och smörgås i
trädgårdscafeet. Därefter kunde deltagarna ströva runt i
trädgården på egen hand och många inköp blev det
också!

Klockan 15.00 styrde bussen åter till Märsta station och deltagarna var mycket nöjda
med dagen som lyckligtvis bjöd på mestadels sol.
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Rapport från Samlarftirbundet Nordstjärnans årsmöte, Mullsjö
Den 14-15 maj hölls årsmöte ftir Samlarforbundet Nordstjärnan och Sigtunaortens Samlarförening representerades av ordf. Inga-Lis Rickebo, kassör Tuula
Paavilainen och Paavo Paavilainen ordf. for Stiftelsen Fagerströmska Fonden.
Årsmötet hölls på Björklunda Hotell & Konferens,

Mullsjö. På årsmötet valdes en ftirbundsstyrelse. Efter årsmötesforhandlingarna blev det en kort vila innan middagen serverades. Under middagen fick deltagarrra delta i ett lotteri med skänkta vinster. Det var av blandade valörer på vinsterna t.ex isskrapor, kola, praliner och även
modellbilar.

Vi fick också lyssna till 60-70 tals musik av som framfördes av
Erling Lundberg. Det var både Elvis
Presley, Johnny Cash och Jim Reeves samt lite Cornelius Vreesvwik.
T Detta uppskattades av mycket middagsgästerna.

It På söndag var det dags lor hemftird men innan hemresan fick vi en guidad tur i Museet for Svenska Trägubbar, där berättade Lars
Axenfiord om sitt intresse for trägubbar. Han började sitt samlande 1966 då han
köpte den forsta figuren och hans samling består idag på över 2.500 figurer av

varierande storlek.
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Sommarens "fund"

Medlemmar visar Södergatan 50, Märsta
sina sommartrnd
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Styrelsen ftir Sigtunaortens
Samlarftirening
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önskar alla

medlemmar en riktigt

TREVLIG och VARM SOMMAR!
På återseende

i

augusti!
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