Varmt välkomna till Släktmötet på Öland den 3-5 augusti 2007

Vi ser fram emot ett Släktmöte där alla släktgrenar och olika generationer är representerade - ett
släktmöte med många tidigare och nya deltagare. Programmet är fullmatat och ger oss möjlighet att
träffas och lära känna varandra under mycket trevliga former. I år finns dessutom extra program för
de ”något yngre” - om ni själva vill. Tag kontakt med Johanna så kan hon berätta mer!

Vi samlas till musik och mingel på fredag kväll som en trevlig upptakt på helgen. Därefter ger vi oss
ut på spaning i natten på Alvaret. På lördag förmiddag ges möjlighet till egna aktiviteter - som kan
samordnas på fredag kväll för de personer som så önskar. Bland annat finns möjlighet till en Linnévandring. På eftermiddagen är det dags för det beslutande (vartannantårs-)släktmötet och på kvällen
är det festmiddag i Drabantsalen på Borgholms slott! På söndagen är det en gemensam guidad tur
med buss. Hoppas att ni alla tycker att det här låter välkomnande och trevligt!

Förutom den information som finns på följande sidor, så finns ytterligare information i
några rader # 22, som också är utlagd på hemsidan

Varmt välkomna önskar styrelsen genom Planeringsgruppen för Öland 2007 - Lars och Barbro
Gummesson Sandreda, Braås, Nils Lalander & Maria Wiell Öland, Philip Lalander Växjö samt
Marie och Johanna Sundqvist Kalmar och Öland.

Program
3 augusti
19.00
Välkomstträff med musikprogram och mingel på Rydbergsgården, Algutsrum (4 km
norr om brofästet, väg 136)
22.00

Möte med fladdermöss och andra nattlevande djur. Intresserade inbjuds till en 2timmars nattexkursion på Ölands Stora Alvar för att ta del av Mörkrets Mystik, mitt i
Världsarvet. Guide är entymolog Dave Karlsson, platschef för forskningsstationen. Det
kostar 100 kr/person. Anmälan görs i förväg på samma sätt som till släktmötet i övrigt.

4 augusti
Förmiddagen fri för egna aktiviteter (se förslag nedan)
09.30

En Linnévandring med docent Eje Rosén, som är biolog och etnolog, arrangeras för den
som inte gör någon egen utfärd. Eje berättar om Linnés besök på Öland för 266 år sedan
och gör jämförelser mellan då och nu inom fauna, kultur, näringar och socialt liv,
framför-allt på södra Öland med Stora Alvaret som utgångspunkt. Tre timmar tar
vandring och bussresa och det hela kostar 125 kr/person. Anmälan görs i förväg på
samma sätt som till släktmötet i övrigt.

15.00

Eftermiddagskaffe och därefter Släktmöte i Rydbergsgården, Algutsrum

20.00

Festmiddag i Drabantsalen på Borgholms slott.
Kostnad: 250 kr/person. Då ingår 3-rätters middag samt måltidsdryck och kaffe.

5 augusti
10.00
Gemensam utfärd med buss till bland annat en av de vackra öländska hamnarna. Lunch
på färsk fisk, tillagad på öländskt vis. Besök vid den speciella miljön med väderkvarnar i
rad, linbastu m.m. Guide medföljer. Kostnad: 125 kr/person.
Vi behöver anmälan till lördagens årsmöte och festmiddag samt söndagens utfärd - liksom för
nattexkursionen och/eller Linnévandringen - senast den 10 juli via e-post: maria.wiell@telia.com
eller telefon 0708-17 27 28.

Förslag på utfärder:
• Glasriket med Kosta/Boda och Orrefors, ca 5 mil från Kalmar.
• Kalmar centrum med slottet från 1200-talet och Domkyrkan.
• Södra Öland med Ottenby fågelstation och i närheten Eketorps borg, en återuppbyggd
fornborg med miljöer från fyra olika tidsepoker alltifrån stenåldern och framåt. Ca 5 mil
söder om brofästet.
• Himmelsbergs hembygdsmuseum med en typisk, restaurerad öländsk radby och miljöer från
det gamla bondesamhället. Ca 2,5 mil från brofästet.
• Solliden - Ölands kungliga slott med en fantastisk park och ett utställningsområde, ca 3 km
söder om Borgholm.

Mycket mer finns att se på Öland,
Ölands Turistinformation kan hjälpa till, 0485-56 06 00 eller www.olandsturist.se
Hos Ölands Turist kan du också boka boende. Några förslag från oss:
• Hotell Skansen i Färjestaden, rum i olika prisklasser, 0485-305 30. Här finns spamöjligheter. Man har också en av landets största whiskeysamlingar. www.stefannoren.se/skansen
• Bo Pensionat, 10 km söder om brofästet i den vackra byn Vickleby där pensionatet ligger
granne med Carl Malmstens kända skola Capellagården. Telefon 0485-360 01 eller
www.bopensionat.nu
• Strand Hotel i Borgholm, i hamnen i Borgholm med fantastisk utsikt över Kalmarsund och
ett av Ölands största nöjesutbud. Telefon 0485-888 88 eller www.strandborgholm.se
• Äpplerums lantgård, stugor. Telefon 0485-56 31 39 eller www.applerumslantgard.se
• En rad campingplatser med stuguthyrning finns runt om på Öland.
• I Kalmar finns hotell och vandrarhem i olika prisklasser. Vid brofästet på fastlandssidan
ligger bland annat Hotell Brofästet, 0480-42 70 00 eller www.sodexhokonferens.se/Brofastet
Johanna Sundqvist håller i särskilda aktiviteter för er som är ”något yngre”. Kontakta henne via
e-post: johanna_sundqvist@hotmail.com
Välkomna, allesammans!

Kallelse till Släktmöte i Föreningen Lalandersläkten den 4 augusti 2007 kl. 15
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justeringspersoner
6. Behörig kallelse av mötet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
8. Föredragning av revisorernas berättelse för 2005 och 2006
9. Styrelsens ansvarsfrihet
10. Föreningens ekonomi inklusive olika förslag på upprustning
- Stugorna i Huså
- Föreningens tidning några rader
11. Fastställande av årsavgift för kommande år
12. Föreningens hemsida
13. Val av ordförande och vice ordförande
14. Val av kassör och sekreterare
15. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av revisor jämte suppleant
17. Val av stugfogdar, uthyrningsansvarig, redaktör samt webadministratör
18. Val av ansvarig för USA-kontakter
19. Val av valberedning
20. Nästa Släktmöte
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutning

