
 
 

 

 

 

 

 

Inbjudan till 50-årsjubileum och släktmöte för släktföreningen 

Colliander 
 

Lördagen den 8 oktober 2022 ska vi fira släktföreningens tillblivelse! Vi ses kl 13.30 i 

restaurangen på Brf Kungsängsliljan (Östra Ågatan 73) i centrala Uppsala! 

 
Vi bjuder in till ett möte med tillbakablick över hur det begav sig 1970 när föreningen bildades, lite om 

släktforskning och släktens historia. Ta gärna med egna foton och historiska dokument. Pandemin har 

ju hindrat oss att ha detta jubileum tidigare men nu ska det äntligen bli av och nu kombinerar vi det 

med ett släktmöte/årsmöte. Vi hoppas att vi får en trevlig eftermiddag med umgänge med släktingar, 

både på långt håll och de allra närmaste. Barnaktiviteter (ex. film och pyssel) kommer ett anordnas för 

de som önskar och vi ska få lära oss mer om Colliandersläkten via quiz och spännande föredrag. Sedan 

avslutar vi eftermiddagen med en god buffé.  

 

Anmälan görs via mejl till Mia Colliander mia.colliander@live.se senast 1 september. Det kommer 

också ges möjlighet att delta i släktmötet och föredrag om släktforskning via länk, meddela i så fall 

Mia. 

 

Deltagande i släktmötet kostar 100 kr för vuxna medlemmar, gratis för barn upp till 12 år, betalas in på 

plusgirokonto 354993-8. Det går också att betala på mötet. 

Eftersom vi inte tagit ut medlemsavgift under pandemin räcker det om 200 kr är inbetalt under något 

av åren 2020-2022. Den som ännu inte är medlem kan anmäla namn och adress via mejl till Ewa 

Colliander, ewa.m.colliander@gmail.com och betala in 200 kr på plusgirokontot.  

 

Brf Kungsängsliljan ligger 10 minuter promenad från Uppsala Central, 
Karta och kontakt | Brf Kungsängsliljan Uppsala (brf-kungsangsliljanuppsala.se)  
 

 

Prel. program: 

 

13.30-14.30 Välkommen och presentation av deltagarna, kaffe 

 

14.30-15.30 Släktmötesförhandlingar, Bildgalleri och quiz  

 

15.30-16.30 Vad har Sparre och Elvira Madigan med Colliander att göra? Katinka Linde 

Släktforskning och gentest- Hur går det till? Vad vet vi idag? Fredrik Krook 

 

Ca 16.30- Läcker buffé med passande dryck (vin och öl till självkostnadspris) 

   

 

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om föreningen, www.colliander.org Vi finns också på 

Facebook i gruppen ”Colliandersläkten” 

 

 

Styrelsen för släktföreningen hälsar alla medlemmar och andra intresserade varmt 

välkomna till släktmötet och jubileet och önskar er alla en fin sommar! 
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