Edh-släktens förening

INBJUDAN TILL SLÄKTMÖTE I VISBY, lörd/sönd 1-2 SEPTEMBER 2018

Leonards och Ann Eugenies äldste son Henrik var som officer under många år stationerad på Gotland. Familjen
bodde i Visby och de flesta av de tio barnen är födda där. Vi tar en titt på familjen Henrik Lindströms miljö bl.a. det
hus de bebodde (ännu i bruk).

Lördagen 1/9 kl 16:30 samlas vi på Frimis, Smedjegatan 17 (http://www.frimisvisby.se/brollop-fest/) för
årsmötesförhandlingar i Frimurarlogens lokal. Direkt efter mötet samlas vi för litet mingel före festmiddagen.
Matsedeln fastlägges senare och Du kommer som vi brukar kunna välja mellan kött och fisk till huvudrätten och
givetvis också alternativ för allergiker. Medlemspris för middagen är satt till 400:- per person.

På söndagen 3/9 har vi fått löfte om en guidad visning av det hus familjen bebodde i Visby. Eventuellt ordnas någon
ytterligare gemensam aktivitet. En traditionsenlig lunch med Biff à la Lindström avslutar mötet. Föreningen bjuder.

Att ta sig till/från Visby från fastlandet:
Färja från Nynäshamn (Destination Gotland) avgår den 1/9 kl 11:25 (pendeltåg eller anslutningsbuss från Stockholm,
det finns även långtidsparkering nära färjeläget). Ankommer Visby 14:55. Tyvärr finns ingen förmiddagsfärja på
lördagen från Oskarshamn, ett alternativ för mötesdeltagare från södra Sverige kan vara att resa till Visby redan på
fredagskvällen.

Från Visby avgår på söndagen färja mot Nynäshamn kl 16:00 och mot Oskarshamn 16:20.

Om många väljer dessa resealternativ kan vi ordna grupprabatt.

Kanske vill Du förlänga Din vistelse på Gotland och väljer då förstås andra transporter.

Boende 1-2/9 :
Det finns antal hotell med gångavstånd till Frimis. Här listas några som ligger i närheten. Prisklassen på dessa hotell
är 1000-1500:- för ett dubbelrum inkl frukost.

St Clemens
Hotel Bredablick
Best Western Strand

Adress
Smedjegatan 3
Tranhusgatan 33
Strandgatan 34

hemsida
clemenshotell.se
bredablick.se
strandhotel.se

Ung. gångavstånd
200m
260m
450m

Med litet längre att gå kan Du kanske hitta litet billigare alternativ (<1000:-), t.ex. Frälsningsarméns Vandrarhem
(600m , få rum), Visby Logi Hästgatan (850m), Visby Vandrarhem (900m)….
Detta visas för att Du ska kunna skaffa Dig en uppfattning om Din kostnad för logi. Vänta med att beställa tills Du vet
att resan blir av! (Det vet vi den 5/4)

Reservation:
Vi anser oss bara kunna ordna mötet i Visby om tillräckligt många föreningsmedlemmar kommer att delta, så

vi

önskar Din anmälan snarast, dock senast 3/4.

Anmäl Dig och de Dina genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett . Alternativt, skicka ett
epostmeddelande med blankettens information eller ring till Ulrika Holmström. Info nedan.

Om Du inte kan komma är det till hjälp om Du meddelar detta per e-post eller telefon. Välkommen med Dina frågor!

Gunilla Wickenberg
Ingela Örtendahl
Eva Hellsten

gunilla.wickenberg@bredband.net
ingela.ortendahl@gmail.com
eva.hellsten@hotmail.com

070 5674447
070 6429371
076 0379747

LÄMNA DITT SVAR, TACK!!!
Posta blankett till
E-post Ulrika
Telefon Ulrika

Ulrika Holmström Tulegatan 34, 11352 Stockholm
uholmstrom1@hotmail.com
0733-147284.

Anmälan till släktmötet i Visby 1-2 september 2018
Namn

Födelsedatum (åååå-mm-dd)

Ev Medföljande partners namn

Ev medföljande minderåriga barn

Telefonnummer inkl riktnummer

Epostadress

