FINNSAM:s vinterkonferens i Läppe och Julita 9-11 mars 2018, prel program
I Läppe bor vi på Hjälmargården med vacker utsikt över Sveriges fjärde största sjö Hjälmaren. Till Läppe i
Södermanland förläggs större delen av nästa års vinterkonferens. Temat är ”Forskning bland FINNSAM:s
medlemmar” Förutom detta angelägna tema besöker vi även Nordiska museets samling av jordbruksredskap
på Julita under sakkunnig ledning!
Kontaktuppgifter är: Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro.
Telefon: 019-14 05 08, alt. 070- 823 44 25. E-post: hummelgruvan1970@gmail.com
OBS. Inbjudan och konferenskostnad kommer i FINNSAM-info nr 4/2017 samt på hemsidan finnsam.org

Preliminärt program
Fredagen 9 mars
17.00
Registrering och inkvartering på Hjälmargården i Läppe
18.00
Middagen serveras i Läppe
19.00
Sirpa Lindelöf informerar oss om Eskilstuna som sverigefinsk stad. Matti Anttonen vid
Finlands ambassad i Sverige berättar om ambassadens verksamhet.
Tor Eriksson beskriver Hjälmaren i ord och bild.
20.00
Samkväm med visning av FINNSAM:s nya film(er) om skogsfinnarna
Lördagen 10 mars
07.30
Frukost på Hjälmargården
08.30
Vi beger oss i egna bilar till Julita
09.00
Indelade i två grupper bekantar vi oss med de skogsfinska föremålen i Nordiska
museets lantbruksmagasin eller ser den nya basutställningen ”Åker”. Grupp 2
får även ett föredrag om vilka växter skogsfinnarna odlade – signerad Matti Leino
10.30
Kaffe med bakverk i Julitas café
11.00
Grupperna växlar plats, så att grupp 2 studerar lantbruksmagasinet medan grupp
1 ser den nya basutställningen ”Åker" och hör Matti Leinos föredrag
12.30
Vi återvänder till Läppe
13.00
Lunch på Hjälmargården
14.00
Tid för medlemmarnas inslag på ungefär 30 minuter vardera, inkl bensträckare
16.10
Kaffetåren väntar
16.40
Tid för medlemmarnas inslag på ungefär 30 minuter vardera
17.40
Paus före middagen
18.00
Middag på Hjälmargården
19.30
Samkväm med bokpresentationer
Söndagen 11 mars
08.00
Frukost på Hjälmargården
09.00
Medlemmarnas inslag fortsätter
10.00
Kaffe med dopp
10.30
Medlemmarnas inslag fortsätter
11.30
Kort bensträckare
11.40
Medlemmarnas inslag fortsätter
13.10
Avslutande lunch
14.00
För dem som vill kan det bli en kort promenad vid Hjälmaren

Preliminära sessioner om skogsfinsk forskning
Byggnadsskick
Migration på finska och svenska sidan samt till Norge och Nya Sverige
Släktnamn i ortnamn
Näringsliv, bosättningar och ekonomi

