
M 20 - Program 2023
Evenemang och resor med minsveparen M 20

● Stockholms kulturnatt 22 april
● Ungdomsutbildning 1 maj
● Utbildning i Basic Safety 5 - 6 maj
● Kustskepparutbildning 18 - 21 maj
● Sverige 500 år, till Strängnäs 3 - 5 juni
● Sverige 500 år, till Stockholm 7 - 8 juni
● I Vasas kölvatten 1 juli
● I Vasas kölvatten 2 juli
● Flykten över Öresund, Ostkustturen 30 juli - 4 aug
● Flykten över Öresund, Västkustturen 12 - 18 aug
● Vernissage på Sjöhistoriska 3 oktober

Därutöver hålls Öppet Skepp mellan 11:00-16:00 de lör-
och söndagar då M 20 ligger inne.

Med reservation för eventuella ändringar! För varje
evenemang krävs att antalet passagerare uppnår ett
minimiantal. Om inget annat anges, utgår resan från
Museipiren i Stockholm eller från Maritiman i Göteborg

Kontakt och anmälan
Anmäl dig via kontakt@minsveparen.se eller direkt på www.minsveparen.se/medlem, där du
också kan se vilka andra som har anmält sig.

Kostnader och betalning
Kostnader enligt Föreningens prislista på www.minsveparen.se/Resor med M 20. Betalning till
Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68. Glöm inte att ange namn och evenemang.

Trevlig sommar och välkommen ombord på M 20!

mailto:kontak@minsveparen.se
http://www.minsveparen.se/medlem


Evenemang och resor med M 20 2023
Stockholms kulturnatt 22 april
Öppet skepp för dig som vill uppleva en gyllene kulturnatt i Stockholms hamn 18:00 - 24:00. Arrangeras
tillsammans med Sjöhistoriska museet. Evenemanget är öppet för allmänheten.

Ungdomsutbildning 1 maj
Under en heldag kommer deltagarna att tillsammans med några ur besättningen få vara ombord på M 20 och
lära dig om sjömanskap, säkerhet, terminologi och inblick i maskin samt utbildning på däck. Utbildningen är
kostnadsfri för ungdomsmedlemmar. Föreningen M 20 bjuder alla deltagare på lunch och fika.

Utbildning i Basic Safety 5 - 6 maj
Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs som krävs för dig som vill arbeta till sjöss i Sverige och
internationellt. Utbildningen följer vedertagna internationella direktiv och är värdefull även i andra sammanhang,
t.ex. för dig som fritidsskeppare. Kostnadsfritt. Utbildningen ordnas för Föreningen M 20:s medlemmar.

Kustskepparutbildning 18 - 21 maj
I samarbete med Sjöskolan på Beckholmen ordnar vi en kustskepparutbildning för alla intresserade. Kursen
omfattar två dagar teori iland och två dagar praktik på M 20. Mer information och anmälan via Sjöskolan:
www.sjoskolan.se.

Sverige 500 år, till Strängnäs 3 - 5 juni
Årets första medlemsresa går till Strängnäs där M 20 deltar i firandet av Sveriges 500-årsdag och att vår kung
Carl XVI Gustaf har suttit 50 år på tronen. Turen går via Sigtuna, Birka, Mariefred och Taxinge. Resan är öppen
för Föreningen M 20:s medlemmar.

Sverige 500 år, till Stockholm 7 - 8 juni
Från Strängnäs och firandet av nationaldagen går vi tillbaka till Stockholm och Museipiren. Turen går via
Mariefred och Birka. Resan är öppen för Föreningen M 20:s medlemmar.

I Vasas kölvatten 1 juli och 2 juli
En intressant sjötur i Vasas kölvatten arrangeras tillsammans med Sjöhistoriska museet. Sjöturen varar några
timmar. Anmäl dig och dina anhöriga till lördagens eller söndagens tur. Öppet för allmänheten.

Flykten över Öresund, Ostkustturen 30 juli - 4 augusti
En resa för att uppmärksamma de dramatiska händelserna 1943 när M 20 deltog i räddningen av tusentals
judiska flyktingar över Öresund. M 20 medför en mobil utställning som kommer att visas i hamnarna. Följ med
M 20 från Stockholm till Karlskrona genom den kanske vackraste skärgården i världen. Turen går via
Nynäshamn, Arkö, Västervik och Kalmar. Losskastning från museipiren den 30/7 kl 12:00.

Flykten över Öresund, Västkustturen 12 - 18 augusti
Följ med M 20 på resan längs västkustens pärlor från Helsingborg till Göteborg. Turen går via Viken, Gilleleje,
Halmstad, Varberg och Vinga. I Viken och Gilleleje uppmärksammar vi minnet av den stora "Flykten över
Öresund", 80 år (1943) då närmare 7000 danska judiska flyktingar flydde undan Gestapo och Nazisterna till
Sverige. M 20 var mycket delaktig och räddade minst 109 personer.

Vernissage på Sjöhistoriska museet 3 oktober
Den av Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20 framtagna utställningen "Flykten över Öresund" invigs och
visas för allmänheten.

Priserna gäller för medlemmar i Föreningen M 20. Medlemskap kostar från 250 kr/år. Inmönstrad besättning betalar reducerad kostnad
för sjöturer. Betala via Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68. Fullständig prislista finns på föreningens hemsida: www.minsveparen.se.

http://www.minsveparen.se

