Allrasom käraste medlem av släkten Weibull.
Det har redan gått fem år sedan vi såg varandra allihop (nästan), och nu behövs det
igen. Tiden går fort och förändringar låter inte vänta på sig.
Då var det på Österlen. Vi minns bränneriet, lammkorvarna, föredrag och
middag på Allé. Och några ansikten som försvunnit.
I år, den 31 augusti, planerar Släktkommittén för Landskrona, där våra släktmöten
började för 50 år sedan. Av en händelse råkar det vara Vidars (Widars) namnsdag.
Härmed inbjuder den Weibullska Släktkommittén Dig och de Dina, att närvara vid
detta släktmöte!
För Dig som inte minns eller inte varit med tidigare, kan vi berätta att det är oerhört
berikande att mingla, känna igen och känna av att man tillhör en stor, glad och
välrenommerad släkt, samt att faktiskt få nya vänner i de egna leden.
Vi sluter upp kl 11 på Folkets Hus i det vackra vädret (!) med samma korvsuccé som
sist, dvs utegrillade släktkorvar av lammkött bl.a. Intagandet av dem sker vid halv
12-tiden.
Därefter anföranden, föredrag och parentation samt släktmötesfotografering till ca 16.
I närheten ligger både Postmästarens familjegrav och Anniegården, där Annie
Weibulls hushållsskola huserade. Vi avslutar med att gå dit.
Kl18 blir det italiensk buffé på Hotel Öresund, där de som så önskar kan övernatta.
Anmälan till evenemanget (och ev. parentation, andra förändringar) gör du snarast
och senast den 31 juli via mejl till info@weibull.org och/eller telefon enl. nedan till
valfri. Specialkost? Nyfödda? Hädangångna? Anmäl det då också.
Lunch, välkomstdrink och middag kostar 475kr/vuxen och 250kr/barn upp till 13 år.
Betalning till Nordea konto 4075 1798742 (Marcus Weibull, släktkontot)
Det är möjligt att följa nyheter om detta på http://weibull.org
Välkomna!
Den Weibullska Släktkommittén
Marcus Weibull 070 991 80 20
Karin Weibull
Edgar Weibull 073 922 08 86
Peder Weibull 070 586 79 84 och

Susanna Weibull 073 392 86 93
Malin Fredriksson
Henriette Weibull 073 530 84 54
Jan Nordén 070 32 75 456

