Inbjudan till 2011 års släktmöte
Du är hjärtligt välkommen till Släkten Löwhagens möte den 3 och 4 september 2011!
Ovan ser du Löwhagens nya släktvapen som du får höra mer om på släktmötet.
Vår mötesplats 3 september är Njudunggymnasiet i Vetlanda
Denna dag äger släktmötet med lunch rum på Njudunggymnasiet, Norrvägen 6 i
Vetlanda. Släktmötet börjar med samling, inregistrering, betalning och vimmel kl 1200.
Kl 1300 öppnas mötet i skolans matsal. Lunchen, som levereras av ett cateringföretag, är
beräknad kosta 200 kronor. Barn under 12 år betalar halva priset. Ha med dig kontanter!
Som dessert bjuder släktföreningen på äkta hembakad småländsk ostkaka med sylt,
vispgrädde och glass. Från eftermiddagens program förutom lunchen:
* Från dagens stämma * Släktboken och släktvapnet * Nya rön inom släktforskningen
* Vår nye ålderman * Minnesstund för avlidna

* Underhållning * Fotografering

För de allra minsta har en ”lektant och lekfarbror” ordnat med aktiviteter i ett
angränsande rum. Det kommer att finnas många tillfällen till samtal med släkten.
Stämma i släktföreningen inleder dagen
Kl 1100 den 3 september inbjuder vi till släktföreningens årsstämma. Kaffe serveras från
kl 1030 till stämmodeltagarna. Släktföreningens avgående och pågående styrelse har
närvaroplikt.
Samling vid Njudungsgymnasiet för bussresa den 4 september
Söndagen den 4 september ses vi vid Njudungsgymnasiet kl 0930. Vi gör en bussresa
”I våra fäders fotspår” och besöker preliminärt Holsbybrunn, Alseda, Nye, Trollebo,
Lemnhult, Korsberga, Hultsvik, Löfhagen, Åkershult, Sandebo, Bäckaby, Fröderyd och
Myresjö. I bussen berättar vi om släkten och platserna vi besöker. I Löfhagen serveras
korv med bröd, en smörgås och kaffe. Efter subvention av Lingmerths Bussresor och
släktföreningen är kostnaden för bussresa och förplägnad endast 60 kronor. Vi beräknar
att vi är åter i Vetlanda ca kl 1500. Ät en stadig frukost denna dag!
Var ska vi bo natten mellan 3-4 september?
Vi bifogar en förteckning över bra övernattningsställen. Samma förteckning finns utlagd
på vår hemsida. Bokar gör du själv. Vi rekommenderar grenkontaktmännen att samla
grenen till samma eller näraliggande övernattningsställen så att det ges möjligheter till
grenvisa träffar på lördagskvällen.
Anmälan om deltagande
Anmälan sker till respektive grens kontaktman fram till 15 juli. Senast den 31 juli skall
grenkontaktmännen ha inkommit med sina respektive grenars samlade anmälningar till
Lars-Rune Lingmerth i Tranås. Anmälan avser deltagande i:

□
□
□

släktstämman lördag 3/9 kl 1100
släktmötet med lunch lördag 3/9 kl 1200
bussresan söndag 4/9 kl 0930

Det underlättar för Lars-Rune om anmälningarna görs på det framtagna och bifogade
formuläret. Om någon har problem med glutenintolerans eller av andra orsaker
kräver specialkost ber vi er notera detta i er anmälan.
Ny bok ”Släkten Löwhagen”
Vid släktmötet ger släktföreningen Löwhagen ut en släktbok. Boken kostar 150 kronor.
De som vid släktmötet tecknar medlemskap i släktföreningen för 2011-2016 får köpa
boken för 100 kronor. Du som är intresserad av att köpa boken men inte kan komma till
släktmötet kontaktar Börje Löwhagen.
Medlemskap i släktföreningen
Vid incheckningen den 3 september kommer du att erbjudas att betala för ditt
medlemskap i släktföreningen för 2011-2016. Kostnaden är oförändrad, dvs 150 kronor
för en familj med hemmavarande barn under tjugofem år och 100 kronor för
ensamstående. Självklart kan du även betala för medlemskapet vid ett senare tillfälle.
Vid mötet tillhandahåller vi inbetalningskort för senare betalning av medlemsavgift och
släktbok till släktföreningens plusgirokonto.
Information och frågor
Denna information samt bifogade information om övernattningsmöjligheter kommer
också att läggas ut på vår hemsida www.lowhagen.com
Frågor framförs i första hand till respektive grenkontaktman. Du är naturligtvis också
välkommen att kontakta oss nedanstående arrangörer.
Väl mött i Vetlanda 3 september!
Kära släkthälsningar!
Tranås, Solna och Strängnäs i maj 2011
Lars-Rune Lingmerth
Frejavägen 6
573 21 Tranås
Tel bostad 0140-129 65
Mobil 070-9203074
E-post: lali@lingmerths.se
Börje Löwhagen
Tornstigen 8
64542 Strängnäs
0152-10474
070-1159871
borje.lowhagen@glocalnet.net

Bilagor:
- Övernattningsalternativ
- Anmälan om deltagande

Gunnar Löwhagen
Tottvägen 5 B
169 54 Solna
08-27 42 19
073-8039763
gunnar.lowhagen@tele2.se

