Stockholm i december 2021

Kära Colliandersläktingar!
Även under 2021 har pandemin präglat vår vardag och i nuläget känns det fortfarande
osäkert hur snabbt vi kan återgå till en normal vardag. Vi vill ändå delge de beslut som
tagits om släktforskning och den planering som vi har för att högtidlighålla bildandet av vår
släktförening för ca 50 år sedan.
Lördag den 2 april har vi bokat lokal i Uppsala för att fira föreningens födelsedag och
också ha ett ordinarie släktmöte. Preliminärt startar vi kl. 15.00 och vi planerar att hålla till i
Kungsängsliljans matsal https://brf-kungsangsliljanuppsala.se/ som ligger på gångavstånd
från Centralstationen. Vi återkommer med inbjudan och mer information men boka gärna
in detta datum så länge. Om det inte är möjligt att genomföra detta utifrån pandemin får vi
skjuta på det igen.
Fredrik Krook har gjort ett jättearbete med släktforskningen även detta år och om man har
frågor om släktskap går det utmärkt att fråga Fredrik. Mejla till denna gemensamma
föreningsadress som vi har skapat, slaktforeningen@colliander.org
Vi vill passa på att efterlysa
information om denne person, är
det någon som vet vem det är
och när/ var han levde? Hör av
er till oss i så fall!

Besök gärna vår hemsida på www.colliander.org där nyheter från släktforskningen
publiceras vartefter. Lösenordet till ättlingsregistret och andra låsta sidor är fortfarande ”tre
män från kullen”. Där kommer också information om släktforskningsverktyget Webtrees
läggas upp till vilket man själv kan skapa ett lösenord.
Vi finns också på Facebook i gruppen ”Colliandersläkten”

.

Vi vill också åter påminna om att ni gärna får höra av er och tipsa om redan eller blivande
medlemmars jämna bemärkelsedagar från 50 år och uppåt. Detta meddelas via vår nya
mejladress så kommer ett gratulationsbrev att skickas per post från släktföreningen.
Så länge pandemin medfört begränsad verksamhet i vår förening har vi pausat
medlemsavgiften. En förutsättning för att delta i 50-årsjubileet blir dock att medlemsavgift
är betald för antingen 2020, 2021 eller 2022.
Vi hoppas verkligen att vi kan ses vid släkt- och jubileumsmötet den 2 april!

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!
Björn EW Colliander, Carina Colliander Holst, Gösta Colliander, Marco Trevisani,
Margareta Colliander Trevisani, Fredrik Krook, Ing-Marie Yang, Mia Colliander och Ann
Colliander Ringberger

