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Släktmötet 25.8.2018
Årets släktmöte hålls lördagen den 25. augusti vid Helsinge Kyrka (Kahvitupa Laurentius, Kyrkvägen 47, 01510
Vanda).
Temat är Ragnar Lassenius ’Politisk dagbok, jämte minnesanteckningar, våren 1918’.
Lotta Lassenius‐Panula med sina döttrar står för uppläsningen som stöds av en PowerPoint presentation och
eventuellt körsång.
Alla medlemmar med avec är hjärtligt väkomna. Antalet matgäster är dock begränsat till 50 st, så skynda på!
Preliminärt program:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

11:30 Ankomst, bra parkeringsmöjlighet finns nära Kyrkvägen 47 (runt hörnet).
12:00 ‐ 13:00 Lunch (priset är 28€ / fullvuxen, 14€ / barn; var och en betalar på platsen).
13:30 Program enligt ovan.
14:00 ‐ 14:30 Årsmöte med sedvanlig årsmötesagenda (verksamhetsberättelse och bokslut för
2017, ansvarsfrihet, verksamhetsplan och budget för 2019, val av ny styrelse).
14:30 ‐ 15:00 Rundvandring på begravningsplatsen där släktmedlemmar finns begravade.
15:00 Officiella programmet avslutas.

Bindande anmälningar önskas före 10.8.2016 till sekreteraren ralf@kommonen.com tel. 0501350. Inga
gemensamma transporter har planerats. Om det finns plats i din bil, kan du gärna anmäla det. Alla, som anmält
sig, får närmare uppgifter om mötesarrangemangen inom augusti månad.
Glöm inte medlemsavgiften 5 € / år, bankgirokort för 2018 finns på sidan 2. Kontant betalning till kassören på
mötesplatsen går också.

Uppdatering av uppgifter
Om dina uppgifter har förändrats (adress, e‐post, födda, döda, giftermål mm.) meddela vänligen sekreteraren
Ralf Kommonen ralf@kommonen.com. Föreningens hemsidor finns på adressen:
https://sites.google.com/site/isakochmaria/.
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