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Äntligen! 
Efter två års väntan kan vi äntligen bjuda in till ett släktmöte där vi kan 
träffas på plats i Rydsgård.  

Program 
14.30 Andakt i Villie Kyrka  
16.00 Underhållande föredrag av 

Jacques Schultze 
17.15 Årsmöte 
18.00 Middag 

Middag 
Grönsaksspäckad laxfile med nypotatis, smält smör, vitvinssås och citron.  
Chokladkräm med svart vinbärsmousse, kolasås och cocos-krunch. 

I priset ingår läsk, vatten eller lättöl och kaffe eller te. 
 

 
Anmälan: https://bit.ly/3kiByJf  
eller på e-post: 
heljemattsson@gmail.com 

Frågor på telefon: 070-6502001 
Pris: 350 kr, barn 4-12 år: 190 kr 

Plats: Rydsgårdshus  
Betala på swish: 123 336 8263 
eller bankgiro: 392-6854 
  



Pandemi 
Vi kommer att följa myndigheternas föreskrifter och rekommendationer 
kring arrangemang inomhus. Så anmäl dig omgående, först till kvarn ...  

Hybridmöte 
För dig som inte kan delta i Rydsgård, finns 
möjligheten att vara med digitalt eller via telefon. För 
att deltaga måste du anmäla dig. Efter att du anmält dig 
får du uppgifter om hur du kopplar upp dig. 

Resa 
På lördagar går tåget en gång i timmen mellan Ystad och Malmö. 
Järnvägsstationen ligger 100 meter från Rydsgårdshus. Det tar cirka    
15 minuter att gå från stationen till Villie Kyrka. Vill du ha hjälp med 
transport till och från kyrkan, kontakta oss så hjälper vi till med det. 
Kommer du med bil finns det gott om parkeringsplatser vid 
Rydsgårdshus, stationen och torget. 
  



Betala medlemsavgiften 
För att kunna hålla släktföreningen aktiv och arrangera släktmötet  
och andra aktiviteter, ser vi gärna att du bidrar genom att betala 
medlemsavgiften på 100 kr. Från och med i år går det bra att swisha  
på 123 336 8263. Ange ”medlemsavgift” och ditt släktnummer eller 
födelsedatum så vi kan se för vem betalningen gäller. Det går 
naturligtvis fortfarande att betala på vårt bankgiro 392-6854. 

Uppdateringar av släktregistret.  
Har något hänt i familjen? Vi tar gärna emot uppdateringar till vårt 
släktregister på emilssonlars3@gmail.com. 

Släktnålar 
Nu kan du visa att du är en av oss i släkten. Styrelsen har låtit tillverka 
de så populära släktnålarna igen. Det finns två varianter. Den klassiska 
nålen och en lite större pin. Priset är 50 kr oavsett modell. Naturligtvis 
kommer de att finnas till försäljning på släktmötet.  
Det går också bra att beställa på https://bit.ly/3goO890 eller  
e-post: heljemattsson@gmail.com. 

OBS sista anmälningsdag: 2021-09-16 
 
Tänk på att inte komma om du känner minsta 
lilla symtom på infektion. 


