
 
 
 

 

 

 

Hej käre släkting, du inbjuds härmed till årets släktmöte 
 

lördagen 22 september 2018 på Åkersberg stiftsgård, Höör 
 

 
 

Program: 
15.30 Andakt i Frihetens kapell 

17.00 Årsmöte i konferenslokal Karlskrona 

18.00 Middag i restaurangen. I år kommer vi att få avnjuta citron- och örtbakad 

majskyckling (veg.alt. smörstekt selleri) pommes Anna, tryffelsås, (veg. alt. 

basilikacrème), picklad svartrot och semibakad kvisttomat. Dessert: Kaffeparfait 

på chokladbotten, havtornscoulis samt kanderade hasselnötter 

Senare: Underhållning av Skånska visor, Hasse Andersson, Veberöd 

Vi kommer att ha lotteri, bokbord med intressanta böcker om släkten till försäljning och bord 
med allmogesaker från Tumlaren Antikaffär, Teckomatorp, som kommer att delta under 
kvällen.  
 

Vår förhoppning är att så många släktingar som möjligt kan delta vid årets släktmöte och att 
vi får se många av de vackra häradsdräkter som finns i släkten. 
 

Om du vet någon släkting, som inte fått inbjudan, var vänlig kontakta Catarina eller Heléna, 
se nedan. 
 

Kostnad för middagen är 350 kr för vuxna och 175 kr för barn 4-12 år. Barn under 4 år äter gratis.  

Övrig praktisk information, se baksidan.  
 

Hjärtligt välkomna! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Anmälan till årsmöte och middag (helst via mail) senast onsdag 5/9 till: 
 

Catarina Lindskog, tel: 040-54 77 24, mail: hm1992catarina@gmail.com  eller  
Heléna Balksäter mail: balksterhelna@gmail.com  tel: 070-239 23 62 
Var vänlig ange antal vuxna, antal barn och barnets ålder samt om du önskar specialkost. 
OBS! Anmälan till middagen är bindande. Inbetalning görs till bg 392-6854 senast 5/9.  

65-års jubileum 
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Praktisk information: 

 Tillgänglighet: Alla lokaler är i markplan och är tillgänglighetsanpassade 

 Det finns möjlighet att köpa starkare drycker som öl/vin/avec till middagen och därefter 
 För långväga gäster har vi reserverat några rum. Du bokar själv via www.akersberg.se, senast 

22 augusti. Bokningskod: 22441 

 För er som kommer med bil – det finns en stor gratisparkering. För er som åker kollektivt- 
tågstationen ligger 5 min. promenad från Åkersberg . 

 

Medlemsavgift 
Vi är tacksamma om du betalar ditt årliga medlemskap på 100 kronor. Detta för att föreningen ska 
kunna fortsätta med att sprida information om släkten och hålla den levande, samt arrangera den 
årliga middagen för alla ättlingar.  
 

Medlemsregistret 
Vi vill hålla vårt medlemsregister så uppdaterat som möjligt. Detta kan vi endast göra med din hjälp, 
så hör gärna av dig till oss om du känner till några förändringar i släkten.  Det kommer att finnas en 
pärm på släktmötet, med hela medlemsregistret, där du har möjlighet att skriva in uppgifter.  
 

Du är välkommen att besöka vår hemsida www.heljemattsson.se. Vi finns även på Facebook med 
släktingar från hela Norden, USA och England (sök på Helje Mattsson) 
 

Släktboken 
Det finns fortfarande några släktböcker kvar i vårt lager. Är du intresserad av släktboken från 1978 så 
kostar den 350 kr. Kontakta sekreterare Catarina Lindskog. 
 

Motioner 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före släktmötet.   
 

Styrelsen 2018 
Om du har några frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen. 
Det är alltid roligt att prata med en släkting! 
 
Ordinarie: 
4143:3 Johan Wedberg, ordf. Lund 1992:2 Catarina Lindskog, sekr. Oxie 
3545:0 Anita Nilsson, kassör, Arlöv 3856:0  Lars-Erik Hultgren, v.ordf., Torna 

Hällestad 
4444:2 Gunilla Giertz, Höör 3572 Jan-Åke Fischer, Södra Sandby 
1294:3 Johanna Norrman, Lund 3780 Heléna Balksäter, v.sekr., Ystad 
7169 Göran Hansson, Hörby   
 

Suppleanter 
4141 Jan Nilsson, Ystad 1083 Lennart Hansson, Rydsgård 
1619:0 Anja Andersson, Södra Sandby 3579:11 Anna Pettersson, Ystad 
5025:1 
3544:0 

Christina Goede, Älvsjö 
Ruben Nilsson, Trelleborg 

4387:1 Nicklas Ljungström, Ystad 
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