Du och Din familj inbjudes till en härlig resa till Linköping helgen 13 – 14 maj

Föreningen har lyckats sy ihop ett mycket prisvärt weekendpaket till Dig, som längtar efter gott sällskap, god mat, guidad
utflykt, spa o.s.v. på populära Quality Hotel Ekoxen i
Linköping, där vi bor granne med stadens gröna oas
Trädgårdsföreningen och bara ett stenkast från restauranger,
butiker och kulturinrättningar.
Allt är packat och klart och som
medlem i föreningen betalar du
inte mer än ca 750-950 kronor /
person inkl. frukost, beroende
på om du väljer enkel- eller dubbelrum. Resan med hyrd buss
ingår i detta pris. Gällande betalning, se nedan.
De som bor i Malmötrakten möter upp enligt ÖK och resten av
skåningarna hämtas i Ystad lördagen 13/5 kl. 8. Information om
plats för avresa kommer.
Då vi satt oss tillrätta, bär resan av till Linköping. Naturligtvis stannar vi till på vägen, dels för
kortare paus och dels för att äta lunch, efter eget val.
Vi beräknas anlända till hotellet en bit in på EM för att möta upp
med dem, som kommer från annat håll. Tanken är att vi
tillsammans lär känna det vackra Linköping vid Stångån. Ett
detaljerat program kommer senare.
Bl.a. finns det möjlighet till pool
och spa för dem som önskar det.
Efter en skön natt och välfylld
frukostbuffé bär det på söndagen av
till...

Flygvapnets stora museum, som vår egen Lennart
Petersen, kallad “Flygaren“, varit en av initiativtagarna
till. Han var en föregångare i vår släkt och deltog inom
SAAB i utvecklingsarbetet med allt från Sveriges
tidigaste flygplansmodeller till dagens JAS Gripen.
Förbered Dig på några spännande timmar då vi blir
guidade av Lennarts kolleger på plats.
Vi har som ett projekt att fixa en god lunch innan...
vi beger oss av hemåt på söndag EM.

Som sagt var, kostar denna sköna resa betydligt mindre än vanligt, men antalet platser är
begränsat. Först till kvarn...
Du anmäler Dig till detta genom att betala in kostnaden för hotellet (640 kronor för enkelrum, resp.
420 kronor / person i dubbelrum) till bg 282- 3177 (Ramsåsa Släktforskarförening) tillsammans
med namnuppgift senast 1 mars.
Betalning för bussresan (300-350 kronor) göres på plats. Bortse från detta om du inte följer med
bussen utan åker till Linköping på annat vis.
Ring Kent Ivarsson (073-544 78 37) om du undrar över något.

Förnya medlemskapet för 2017 - Du behövs! !
Ett nytt år har tagit sin början med nya aktiviteter i vår släktförening. Vi hoppas att du vill bidra till
föreningens fortlevnad genom att förnya ert medlemskap i föreningen. Detta för att stärka
gemenskapen och öka kunskapen om vår egen släkt i en orolig värld.
Du gör detta genom att betala 150 kronor som enskild respektive 300 kronor för familj till
föreningens bg 282-3177 (Ramsåsa släktforskarförening).
Vi tror att alla uppskattar det vi åstadkommit under de tio år, som föreningen funnits, med årliga
släktträffar, en fantastisk släktportal med släktträd från slutet av 1500 talet m.m. Naturligtvis är vår
förening 100% ideell och därför beroende av av alla drar sitt strå till stacken.
Tack på förhand.

Boka årets Släktträff i augusti !
Styrelsen är i full gång med planeringen av årets släktträff som äger rum den 5 augusti. Plats
och program är ännu ej fastställt, men avsätt denna dag redan nu! Har du ideer om plats och
program så hör av dig!

Besök vår hemsida !
Vill du veta mer om föreningen, så surfa in på www.mittosterlen.se. Här kan du bl.a. läsa om
tidigare släktträffar och om en förkortad släktkrönika.

Vänligen
Styrelsen i Ramsåsa Släktforskarförening

