Information om Vintergemenskap i Sjökvarteret 1 februari 2020, kl 10-14.
Sedan Albanus-bygget, som startade 1985, har det hänt mycket.
Sjösättningen i samband med Talls Ships Race 1988 var en folkfest av sällan skådat mått.
1994 bildades Stiftelsen Sjökvarteret ”För att verksamheten som startats med byggen av skutorna
Albanus och Linden skulle kunna fortsätta. Verksamheten i Sjökvarteret handlar således om
bevarandet av ett för Åland centralt kulturarv.”
Segelsumpen Jehu och ett antal traditionella Stor- och Skötbåtar har också förfärdigats i de olika
verkstäderna i Sjökvarteret.

Utvecklingen fortsätter och idag finns över 20 aktörer verksamma. De flesta året runt och många är
kända över världen.
T ex kommer representanter från ett fartygsbygge i Costa Rica, ”Ceiba”, till Åland i samband med
Vera-festivalen mars 2020.
Ceibas och vår Emelias förlagor var åländska systerfartyg. En fantastisk historia bara det.
Sjökvarteret anses vara bland topp 3 i anseende bland Ålands besökare.
I tider där vi talar om att AI snart tar över många yrken, kan konstateras att många av de yrken som
utövas i Sjökvarteret inte är aktuella för detta inom överskådlig tid. Hantverkskunnande, känsla för
material och skapandets kreativitet av olika slag kommer att behövas. Kan användas i många
sammanhang i samhället. Liksom den djupa gemenskap som därigenom skapas. En mångfald av
gamla och nya kompetenser gör ett otal ideella arbetstimmar. För Åland!
Sjökvarteret är ett vinnande koncept. Värd att behålla och utveckla denna riktning.
Ett kulturarv som förvaltas och utvecklas.
Hållbarhet har varit ett naturligt tankesätt här långt innan ordet blev modernt.

Nu vill vi, alla aktiva här, bjuda in och visa den verksamhet samt den anda och gemenskap som
råder här. Lite av det slag som talades om vid t ex Alfrida. Vid motvind går man samman.
Här en lista på oss, som håller öppet och berättar om verksamheten och livet här.
Verksamhet
Alanta
Albanus
Allan Palmer
Emelia
Guldviva
Jonas Wilen
P-Å Johansson
Salt
Zandras yoga
Sjöfararkapellet
Sjökvarteret
Skötbåtsföreningen
Östra Smedjan
Zygeda Johansson

Aktivitet under dagen
Presentation av bygget. Bjuder på fika
Presentation av verksamheten. Talka med aktuella arbeten.
Delaktig i de olika byggprojekten
Presentation av projekt. Bl a ”Hur byggs ett spant?” Köp en skeppsdel!
Öppet, som vanligt. Bjuder besökare på kaffe.
Kokar kaffe till den som tittar in i ateljén
Öppen verkstad med varm kopp. Se även SALT
P-Å Johansson ställer ut Havsobjekt. Håkan Lindberg visar fartygsmodeller
Presentation av verksamhet. Extra yogaklass 12-13.15. Te och frukt.
Kapellet öppet. Eventuellt bemannat, (musik?)
Museet öppet och informerar om Sjökvarteret
Presentation av verksamheten och jobb med båten. Bjuder på varmt.
Smedjan öppen
Öppen verkstad med varm kopp

Hjärtligt välkomna till Sjökvarterets Vintergemenskap 2020!

