
 

Kära Colliandersläktingar! 

Året 2020 kommer för alltid minnas som ett prövningarnas år som vi 
alla på olika sätt tvingats att förhålla oss till. En del har vistats mer 
eller mindre i karantän, andra har arbetat på som vanligt, några har 
mist en kär anhörig och social distansering har blivit ett begrepp i 
var mans mun.
Vi hade ju planerat för vårt 50-årsjubileum nu i september och det 
har liksom många andra evenemang fått skjutas upp. Vi siktar nu 
istället på ett 51-årsjubileum nästa höst och går inte det får det väl 
bli ett 52-årsjubileum.
Släktforskning däremot går alldeles utmärkt att bedriva via internet 
och mail och vår släktforskningsansvarige Fredrik Krook har gjort 
ett jättearbete detta år. Bifogat kan ni läsa hans rapport från 
släktforskningsgruppen. Om det är någon som är mer nyfiken på 
detta med släktforskning får ni gärna kontakta Fredrik Krook, 
f.krook@telia.com eller Ing-Marie Yang, 
ingmarie.yang@sodertalje.se som kan försöka bistå med uppgifter 
om era ättlingar. 

Besök gärna vår hemsida på www.colliander.org där nyheter från 
släktforskningen kommer att publiceras vartefter. Lösenordet till 
ättlingsregistret och andra låsta sidor får du som medlem genom att 
kontakta Marco Trevisani via Messenger eller via Facebookgruppen 
(se nedan). Sen finns vi också på Facebook i gruppen 
”Colliandersläkten” . 

Hör gärna av er och tipsa om redan eller blivande medlemmars 
jämna bemärkelsedagar från 50 år och uppåt till Ann Ringberger, 
ann.cr@telia.com så kommer ett gratulationsbrev att skickas per 
post från släktföreningen. 

Stockholm i december 2020 
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Eftersom verksamheten inom släktföreningen, liksom många andra 
delar i samhället, satts på paus under pandemin har vi beslutat att 
årets medlemsavgift (200kr/år) även gäller för 2021. Det innebär att 
ni som redan betalat automatiskt noteras som medlemmar även 
nästa år. Och för er som ännu inte betalt finns därmed gott om tid 
att göra det. Precis som tidigare sker det till vårt plusgiro 354993-8. 
Det går också att bli ständig medlem för 1500 kr och till sin 
medlemsavgift kan man ansluta familjemedlemmar boende på 
samma adress. Meddela då Mia Colliander mia.colliander@live.se 
eller Ewa Colliander, ewa.m.colliander@gmail.com så lägger vi till 
de personerna i medlemsregistret. 

Vi ser fram emot att få ses på vårt kommande jubileum! Med 
önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Vänliga hälsningar från styrelsen 
Björn EW Colliander, Carina Colliander Holst, Gösta Colliander, 
Marco Trevisani, Margareta Colliander Trevisani, Fredrik Krook, Ing-
Marie Yang, Mia Colliander och Ann Colliander Ringberger. 
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