
Kostnad 
1500 kr

Ledare
Mait Juhlin

abf.se/gotland    0498-20 37 50

Cirkeln startar under förutsättning att vi fått in minst sex (6) deltagare. Du kommer att få information senast en vecka före planerad start. Vi erbjuder en ”nöjd kund” garanti. 
Deltagaravgiften går att dela upp på två eller tre månader om du meddelar det vid anmälan.
Anmälan är bindande. Vi kan komma att ta ut en administrationsavgift om du ångrar din anmälan. Om du avbryter ditt deltagande när cirkeln har startat är du skyldig att betala full 
avgift om avbrottet inte beror på egen sjukdom, flytt e d. 

Start
21 februari 13.00 -16.00 

Plats för första träffen
Försvarsmuseet, Tingstäde

Vi söker personer som är intresserade av att inhämta kunskap, 
berätta, arbeta som guide eller med aktiviteter eller personer som 
bara vill förmedla kunskap.
I samarbete med ABF Gotland genomför vi en utbildning om 
historiska och samtida försvarsanläggningar samt industrin på norra 
Gotland.

Under våren kommer Du att besöka Albatross Museum i Östergarn, Gotlands 
Försvarsmuseum i Tingstäde, Tingstäde Fästning, Lärbro Krigssjukhus, Enholmen 
med Carlsswerd Fästning, Slite försvarsanläggningar och Industrimuseum. Där 
kommer du att träffa;

- Calle Brobäck, folkbildare och folkhögskolelärare, som talar om bemötande och 
värdskap
- Bengt Hammarhjelm, Gotlands Militärhistoriker och fd chef för 
Gotlands Regemente
- Michael Scholz, lektor i modern historia Uppsala Universitet Campus Gotland, 
berättar om turismens historia och att utveckla turistdestinationer med hjälp av 
historia
- Gunnar Sillén, arkitekt, talar om bebyggelsehistoria och hur människor har format 
sin miljö

Under februari till maj träffas vi under sex tisdagskvällar och 
sex lördagseftermiddagar.

Anmälan görs till ABF Gotland, info.gotland@abf.se eller 0498-20 37 50

SOM VILL BERÄTTA VÅR HISTORIA!

Bakgrunden till utbildningen är att 
Slite Intresseförening, 
Othem Boge Hembygdsförening 
och Slite Utveckling vill arbeta för 
att utveckla Enholmen som 
besöksmål.
Planerna för 2015 är ännu inte 
klara. Tillsammans med Gotlands 
Försvarsmuseum arbetar Slite för 
att stärka kunskapen om norra 
Gotlands nutid och historia.


