Ekonomi

Välkomna med er anmälan!

Möja -ett levande museum

Möja natur- och kulturskola

Skärgården behöver nya vänner. Många i vår storstadsregion har ingen aning
om den pärla som glittrar i kanten till ytterskärgården.
Möja är fortfarande en genuin skärgårdsmiljö värd att bevara, bara ett
stenkast från storstaden.
Här kan dina elever få syn på spår, som vår mänskliga aktivitet
lämnat i landskapet och på så sätt hjälper vi de att förstå värdet av det
gamla kulturlandskapet.
I en värld med otyglad konsumtion behöver vi fästa blicken på en tid
då kretsloppstänkandet var naturligt och resursslöseriet inte existerade. I
skärgården har det alltid gällt att ta till vara på allt. Här har aldrig varit något
överflöd.
Därför stödjer Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen, WWF och Värmdö kommun er vistelse på Möja natur och kulturskola så att ni kan delta till ett subventionerat pris som inkluderar båtresa t o r, inkvartering, cykelhyra, ansvarig
pedagog på platsen, studiebesök och exkursioner.
Just för att dina elever ska bli nya vänner till skärgården.
Först till kvarn……..
Anmäl din grupp/klass att delta i en lägerskola på Möja mån-fre under maj
och början av juni, alterativt mitten av augusti t o m september.
Möja Gästhem

Möja natur- och kulturskola
Ramsmora
130 43 MÖJA
www.mojagasthem.se
(gå in på Möja natur och kulturskola)
Inger: 070-309 22 39 / olsson.in@telia.com
Camilla: 070-949 45 20 / info@mojagasthem.se

Möja natur- och kulturskola

Camilla Ahlzén och Inger Olsson

Lägerskolevistelse på Möja!

Välkomna till en
lägerskolevistelse
på Möja!
Möja natur- och kulturskola
hälsar ungdomar i länet.

Elever i årkurserna 6 – 9

Möja natur- och kulturskola

I samarbete med Möja skola,
Värmdö kommun,
Länsstyrelsen i Stockholms län,
WWF , Skärgårdsstiftelsen
och Möja Markägarförening.

Möja- en ö med möjligheter

Varför en lägerskolevistelse på
Möja?

Följande perspektiv ger Möja natur- och kulturskola:

Möja en ö i Stockholms skärgård.
Ön med ett ben i utskärgården och det
andra i mellanskärgården. Ön med sitt
pärlband av byar längs ostsidan med
de skyddade havsvikarna. Ön med fyra
insjöar, myrmarker, åkrar och ängar.
Ön med en grusad landsväg ön med
sin vita träkyrka och gamla prästgård
belägen inne i Kyrkviken.
Ön med det helt unika lilla hembygdsmuseet inhyst i de små skärgårdshemmana på bergknuven i Berg.
Ön med fiskehamnarna och sina karakteristiska sjöbodar!
Kort sagt, en fantastisk kulturmiljö
som minner oss om ett Sverige i svunnen tid, en exotiskt liten plats bara 2-3
timmars resa från Stockholm.

Genom att besöka vår ö får ni ett
unikt tillfälle att studera en utveckling
utifrån såväl ett naturgeografiskt som
ett kulturgeografiskt perspektiv. Vårt
lilla skärgårdssamhälle med anor långt
bak i tiden vittnar om hur människor
nyttjat landskapet för sin verksamhet
och försörjning. Här finns fortfarande
spår av det som varit.
På en promenad ute i skog och mark
kan du t ex plötsligt snubbla över en
gammal traktor eller en gammal harv
delvis övervuxen med mossa. I sjöboden
nere i fiskehamnen hänger det bomullsskötar och gamla rostiga skötankare. I en hörna av boden ligger några
fågelvättar i trä. De gamla föremålen
berättar om hur skärgårdsbonden förr
fick ihop till brödfödan. Föremålen finns
kvar – de är inte bortstädade. Kvar står
också sjöbodarna, potatiskällarna och
de små ladugårdarna.

Skärgårdslandskapet ger oss perspektivet dåtid– nutid – och framtid. För
ca 10 000 år sedan täcktes området
av en två kilometer tjock inlandsis. Här
i skärgården kan man lätt studera alla
de fenomen som hör ihop med dess avsmältning: isräfflor, flyttblock, jättegrytor
och rundhällar. Landhöjningen grundar
upp vikar och hamnar.
Skärgårdssamhället ger oss också
perspektivet dåtid – nutid – och framtid.
Här kan man på ett unikt sätt studera
hur folk levt och nyttjat naturen genom
jakt, fiske och jordbruk. Allt finns på ett
påtagligt sätt kvar: gamla redskap, allmogebåtar, sjöbodar, båthus och lador.
Inte minst finns en kunskap kvar om
skärgårdslivet förr genom den muntliga
traditionen hos den äldre befolkningen.
Hela den utveckling det svenska
samhället genomgått i stort finns här
åskådligt i smått. Den sammanslag-

ning av gårdar, som inleddes i slutet av
1950-talet och som ledde till nedläggning av alla mindre jordbruk i Sverige,
ledde till att skärgårdsbonden sökte
nya möjligheter att odla. Här på Möja
fick jordgubbsodlingen ersätta det
gamla jordbruket. Möjagubben blev en
tillfällig livlina, innan vi blev utkonkurrerade av Finnerödjaodlingarna. Andra
skärgårdsbor fick lov att flytta till stan
och bli en del av den urbanisering som
helt förändrade det svenska samhället.
Under 70-och 80-talet upplevde Möja
en period med ett blomstrande fiske.
Tonvis med strömming skickades med
fraktbåt till stan.
Genom ett markprojekt har under
de senaste tre åren det gamla odlingslandskapet öppnats upp och vattendrag
restaurerats.

Detta erbjuder Möja natur-och kulturskola

Via Sollenkroka brygga, ca en timmes bussfärd från Slussen,
åker gruppen/klassen med Waxholmsbåt till Möja –Långvik,
där Möja Gästhem ligger. Vandrarhemmet är inhyst i Långviks gamla skola och blir bas för gruppens vistelse på ön.
Vi skräddarsyr ett lägerskoleprogram efter era önskemål.
Vistelsen är två dagar med en övernattning.
Utifrån kursplanemål ni önskar arbeta mot lägger vi upp
exkursioner på ön.
• Exkursion vid stranden
• Exkursion vid strandängen
• Besök i en fiskehamn
• Besök i kyrkbyn
• Besök i Möjas hembygdsmuseum
• Besök i djurstallet i Ulvik
Vi ser till att alla får tillgång till en cykel, då det är ett perfekt
sätt att förflytta sig på ön med.
Natur-och kulturskolans lärare, Inger Olsson, håller i
exkursionerna och besöken på ön.
Måltiderna organiseras i form av självhushåll . Vi hjälper
även till med kvällsaktiviteter efter önskemål.

