
Inbjudan till årsmöte!

I år är det 300 år sedan vår gemensamma anfader Helje Mattsson föddes. Vi tänkte uppmärksamma 
detta lite extra genom att resa i vår historia. Dagen för firandet är den 26 september och vi börjar kl. 13 
på Lilla Rödde Museum med rundtur (entré 25 kr.) och lite fika till självkostnadspris. Därefter håller 
Gert Nilsson en andakt i Everlövs kyrka kl. 14.30. Efter andakten kommer det att bli en rundvandring på 
kyrkogården där vi kan få lite närmre information om vilken anknytning vi personligen har till gravarna. 

Årsmötet startar kl. 16.30 på Rydsgårdshus. Det är lätt att ta sig till handikappvänliga Rydsgårdshus 
då det ligger intill tågstationen. Middagen bestående av marinerad fläskkarré med kulpotatis och 
tillbehör serveras kl. 18. Under kvällen kommer vi att ha allsång både till middag och efterföljande 
kaffe med tårta. Det kommer också att hållas ett föredrag av Mauritz Larsson om hans farföräldrar och 
deras stora familj med 18 barn. 

Kostnaden för middagen är 280 kr. och 140 kr. för barn under 12 år. Anmälan om deltagande, som är 
bindande, görs till Catarina eller Ann (se baksidan) via post, mail eller telefon senast den 10 september. 
Vill ni ha specialkost så meddela detta vid anmälan. Om du inte vet ditt släktnummer så finns detta på 
kuvertet eller hör av dig till ovanstående.

Styrelsen har tagit beslut på att fr.o.m. 2016 kommer det endast att skickas ut kallelse till 
årsmöte med brev eller mail till de som har varit aktiva inom föreningen, dels genom deltagande 
vid årsmöte eller betalt medlemsavgiften vid något tillfälle under de senaste 10 åren. De som har 
angett mail-adress kommer att få kallelsen årligen. Kallelsen kommer även att finnas på vår 
hemsida och facebook. Vart femte år med början 2018 kommer kallelsen att skickas via brev eller 
mail till alla i registret. Orsaken till detta är att kostnaden för utskicken har blivit för stor för vår 
förening.

För att kunna administrera vårt årliga släktmöte är vi tacksamma om du vill betala ditt medlemskap 
på 100 kr. per år. Vi vill hålla vårt arkiv så uppdaterat som möjligt till nytta för oss och våra efter-
kommande släktingar och detta kan vi endast göra med din hjälp. Hör av dig till styrelsen om du har 
några förändringar i din familj. 

Du är välkommen att besöka vår nya hemsida på www.heljemattsson.se. Det finns även en grupp 
på facebook med släktingar från Sverige, USA och England (sök på Helje Mattsson). Vi har ett fåtal 
släktböcker kvar i vårt lager så är du intresserad av släktboken från 1978 i nytryck så kostar denna 
350 kr. Ta gärna kontakt med oss i styrelsen om du har några frågor eller synpunkter. 

Hjärtligt välkommen till släktmötet den 26 september!

Styrelsen



Släktföreningen Helje Mattssons i Kumlatofta ättlingar

Styrelsen 2015
3601 Ebbe Svensson, ordf, Skurup 3601:1 Cecilia Andersson, kassör, Skurup 
1992:2 Catarina Lindskog, sekr, Oxie 3572 Jan-Åke Fischer, S. Sandby 
4455 Kenth Arvidsson, Höör 1294:3 Johanna Norrman, Lund
3387 Ingrid Larsson, Sövde 7175 Conrad Hansson, S. Sandby 
3579:1 Ann Pettersson, Ystad

Styrelsesuppleanter 2015
4144 Cecilia Wedberg, Lund 3856 Lars-Erik Hultgren, Torna Hällestad 
4141 Jan Nilsson, Skurup 3578 Kjell Jönsson, Veberöd 
1083 Lennart Hansson, Rydsgård 3573:2 Åsa Bergström, Lund
3545 Anita Nilsson, Arlöv 7169 Göran Hansson, S. Rörum

Revisorer 2014 
1084 Signe Persson, Ystad

Revisorssuppleanter 2014
1300:6:2 Mona Bergman, Lund 4445:1:00 Per Nilsson, Hörby

Anmälan till årsmötet meddelas till:
Catarina Lindskog, Golfbollsvägen 2, 238 42 Oxie
Tel: 040-54 77 24, mail: hm1992catarina@gmail.com
eller
Ann Pettersson, Kyrkogårdsgatan 1B, 271 31 Ystad
Tel: 0411-722 83, mail: annpettersson.ystad@tele2.se

Anmälningstalong till släktmötet lördagen den 26 september 2015. 
OBS! Anmälan till måltiden är bindande! Måltiden betalas till föreningens kassör på årsmötet. 

Jag/vi kommer _______ st. till måltiden kl 18.00, varav _______ st. barn under 12 år

Namn: ______________________________________________________    Släktnr: __________

Namn: ______________________________________________________    Släktnr: __________


