Inbjudan till
Collianders släktmöte
7 november 2015
på Odenplans läkarhus Plan 12 Odengatan 69 i Stockholm.
Tid

pris

15.00

225 kr

Viktig information
inför släktmötet!

VARMT VÄLKOMNA!
Vi bjuder in till släktmöte med
spännande information och
intressanta möten. Med god mat
och dryck, lotteri, trevligt
umgänge och lekutrymme för
barn. Alla barn, ungdomar och
vuxna ska känna sig varmt
välkomna!

Priset på 225 kronor gäller per
vuxen. Barn t.o.m 12 år deltar
gratis. Dryck till självkostnadspris förutom lättöl, bordsvatten
och läsk som ingår.

Hur sker anmälan?
Genom att betala med bifogat
inbetalningskort senast 27 oktober. OBS! Ange tydligt namn
och ålder på dem som anmälan
gäller. Om du läser detta på
hemsidan mejla Ewa Colliander
för mer information om hur du
betalar.

Hålltider
15.00-15.30

Kaffe

15.30-16.30

Årsmöte

16.45-18.00

Presentation av
nya hemsidan och
Webtrees släktforskarprogram
samt raport från
arbetsgrupperna
och övrig information från
styrelsen

18.00-

Läcker Buffé med
passande dryck

Är du inte medlem i
släktföreningen ännu?
Du är varmt välkommen ändå,
läs ovan hur anmälan sker . Om
du vill bli medlem under mötets
gång kommer det att finnas möjlighet till detta. Läs gärna mer
under “Medlemskap” på
www.colliander.org

efter buffén

socialt umgänge

21.00-

Vi drar vinnarna i
vårt lotteri,
lotterna köper
du på plats för 5
kr styck

Om ytterdörren är låst när du
kommer ring Marco Trevisani
på 0761408768 så kommer
någon och öppnar.
Gåvor till lotteriet motages
taksamt t.ex böcker,
handarbeten, reklamartiklar mm
Utdrag från Släktföreningen
Collianders Stadgar §1
”Släktföreningen är en idéell
förening vilkens syfte är att föra
ättlings- och medlemsregister
och forska i släkten Collianders
historia, att tillvarata
gemensamma släktintressen
samt att verka för sammanhållningen inom släktkretsen.”
Enligt dessa håller vi på med att
föra in Colliandrar i Webtrees
släktforskarprogram som nu är
tillgängligt bakom inloggning på
vår nya hemsida. Vi behöver
hjälp med detta och det kommer
hålla en kort presentation om
hur det går till på släktmötet.

Priser skänkta av
styrelsen och
medlemmarna

Släktföreningen
Colliander önskar både
medlemmar och icke
medlemmar Varmt
välkomna

Besök gärna vår nya
hemsida och kom med
eventuellea synpunkter
under släktmötet.
www.colliander.org

