INBJUDAN TILL LEKSAKSMUSEET BERGRUMMET
OCH LUNCH PÅ HOTELL LYDMAR
torsdagen den 8 mars
Kära medlemmar i R-R/B-sektionen och vännerna i RREC Svenska Sektionen,
Årsmötet på Carlshälls Gård på Långholmen den 28 januari har vi nu bakom oss. 34
medlemmar och vänner kom till ett vintrigt Långholmen. Den charmiga lokalen, den goda
maten, den goda stämningen och inte minst Johan Haages föredrag om just Långholmen
genom tiderna gjorde årsmötet till ett av de man kommer minnas.
Nu är det dags för säsongens första programpunkt – ett besök på det nya leksaksmuseet
”Bergrummet – Tidö Collection of Toys & Comics” på Skeppsholmen i Stockholm, torsdagen
den 8 mars. Carl-David von Schinkel, ägare till Tidö Slott grundade där 1976 ett
leksaksmuseum, som nu efter 30 år flyttat till Stockholm och det bergrum under
Skeppsholmskyrkan där, som nog många minns, en gång den kinesiska terrakottaarmén
ställdes ut. Vi har förstått att det här är ett museum med ambitioner både beträffande
föremålen och också presentationen.

Vi hade tänkt inleda besöket med en lunch kl. 13 på välkända Hotell Lydmar på Blasieholmen
invid Nationalmuseum, adress Södra Blasieholmshamnen 2. Därefter beger vi oss på en kort
promenad över bron till Skeppsholmen där entrén till museet ligger direkt efter brofästet till
vänster efter den gula vaktbyggnaden. Där får vi kl. 15 en guidad visning av museet.
Visningen tar omkring en dryg timme. Om någon skulle vara sugen att avsluta med en fika
går det bra i museets café. Man stänger kl. 17 – då vi skiljs åt för denna gång.
Entréavgift till museet inklusive guideavgift är 150:- per person. För att förenkla vid
ankomsten till museet är det bra om kassaförvaltare Bengt fått betalning i förskott:
 kontant vid entrén
 klubbens bankkonto: SEB 5694 37 800 77
 Swish till 070-250 05 57.
Glöm inte att ange namn och antal personer!
För att ordna gemensam sittning vid lunchen vill vi gärna ha en förhandsanmälan till
sektionens e-postadress ahkrrb@gmail.com – senast en vecka i förväg, den 1 mars.
Hotellet är ju ett av Stockholms bästa och priserna ligger med 205-250:- lite högre än en
vanlig lunchrestaurang. För den som vill avstå från lunchen går det förstås bra att ansluta vid
museet kl. 15.
Gå gärna in på Leksaksmuseet Bergrummets hemsida: www.bergrummet.com, där finns
mycket trevligt att läsa. Lydmar har också en hemsida: www.lydmar.com. Frågor besvaras
gärna av klubbmästarna. Vi ser fram mot en mycket trevlig eftermiddag!

Varmt välkomna!
Styrelsen genom Olle och Rune

