Inbjudan till släktträff på Sturkö Folkets hus den 12/8 2006.
Jag tycker det är på tiden att vi ättlingar efter Karolina och Anders träffas samtidigt
som vi ger deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn o.s.v. en inblick i hur stor deras
släkt är.
Därför har jag beslutat hyra Sturkö Folkets hus lördagen den 12:e augusti 2006 för en
trevlig samvaro utan stora förberedelser. Du som får detta brev, ser till så att dina
närmaste släktingar får besked om träffen snarast.
Jag har haft följande förutsatser inför träffen•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi börjar klockan 15:00 så att både de yngsta och gamla hinner vara med innan
bullibumpa och aktuellt börjar. Vi stannar så länge vi känner för det.
Ingen ska behöva stå och passa upp och därmed inte kunna vara med och
umgås.
Var och en tar med sig tallrikar, bestick, den mat och dryck som man tycker om
och tål. Då behöver ingen stå och diska efteråt.
Vi ska först och främst träffas, ha trevligt och kunna prata med varandra.
Alla tar med sig sitt allra bästa umgängeshumör och ställer de
eventuella höga eller låga hästarna på parkeringen utanför Folkets hus.
Vill någon sjunga och spela så vore det trevligt.
Du som har foton på släkten eller annat som kan vara av intresse för andra
släktingar, tar med dem så vi får tillfälle att minnas och eventuellt dela med oss.
Vi kan diskutera om vi ska skapa en gemensam hemsida eller gemensam
E-postlista.
Så många som möjligt ska komma och ha en önskan om att få träffas igen.
Vi hjälps åt efteråt med städning både inne och ute.

Lokalhyran för Folket hus är 500:-, så om vi lägger en tjuga per vuxen så kanske det
blir en slant över till något välgörande ändamål.
Birgitta och jag har övernattningsmöjlighet för fyra släktingar om så önskas.
Med vänliga hälsningar

Smens-Oves-Jan-Anders
Holks väg 13
370 43 STURKÖ
Telefon: 0455-814 61
E-postadress: jananders.m@telia.com

