Nyheter från Släktföreningen!

News in English:

Årets släktmöte är ett ordinarie…..

This year’s ordinary family reunion

..som äger rum den 13 – 15 september på Starby Hotell
i Vadstena. Ett anrikt gammalt känt konferenshotell
med erkänt bra kök och med ett mycket bra läge i
Vadstena.

takes place on the 13 – 15 September at the Starby Hotel in
Vadstena. It is a well established traditional conference hotel,
with a recognised restaurant in an excellent location in the
centre.

I år bjuder vi på ett antal olika aktiviteter förutom den
sedvanliga ”släktgolfen”. Du kan komma redan på
fredagskvällen och delta i ”Kjellbergsbridgen”, du kan
på lördagen boka tid för ett besök på Spa:et, du kan
boka tennistider, du kan vara med på en stadsvandring
om vi blir tillräckligt många. Därefter släktmöte och
sedvanlig middag. I år är det ett ordinarie släktmöte
med redovisning av föreningens ekonomi samt val av
ny styrelse, samt övriga punkter enligt våra stadgar.
Dagordning för mötet skickas ut i god tid före mötet.

We will offer a number of activities in addition the traditional
th
golf competition. If you arrive already on Friday the 13 you
may wish to participate in the bridge competition in the evening. On Saturday you can play golf, visit the spa, play tennis or
join a city walk (provided there is enough interest.)

Söndagen börjar med frukostbuffé samt därefter kommer vi att ha en aktivitet hela förmiddagen som består
av lekar, frågetävling, lösa knepiga uppgifter, allt som
sedan redovisas i ett tävlingsresultat med vinnande lag.
Vi kan utlova en minnesvärd aktivitet under professionell ledning. Därefter avslutningslunch och eventuellt en
stadsvandring för hugade innan hemfärd c:a vid 14
tiden.
All information om släktmötet finns på vår hemsida:

The members’ meeting takes place late in the afternoon,
followed by dinner. Since it is an ordinary meeting, we will
report on the society’s economy and select a new board of
directors. The full agenda will be sent well in advance of the
meeting.
A breakfast buffet will be served on Sunday morning, followed
by various team games and quizzes. The results will be presented and prices awarded before lunch. We promise you
exciting games under professional leadership.
We conclude with lunch and perhaps a city walk for those who
are interested. Finish at approx. 2 pm.
Further information about the reunion is available on our
website www.kjellberg.org

www.kjellberg.org
Glöm inte att gå in där och läs allt om hela helgen, vi får
inte med allt i vårt inbjudningsmaterial som skickas ut
med epost.

Don’t miss out to read all about the weekend. Invitations will
be sent by e-mail, but details will not be as complete.

Årets stipendium

The Scholarship

Styrelsen har utlyst en stipendiesumma på 20.000:(som kan delas upp i två stipendier). Mer information
se hemsidan. Normalt delas det ej ut stipendier samma
år som vi har ordinarie släktmöte, men vi gör i år ett
undantag.

For this year the Board has announced a total amount of
20,000 SEK (which may be split into two scholarships). For
further information see the website. Scholarships are normally
not awarded in years when ordinary family reunions are held,
but for this year an exception has been made. See further
details and regulations on our website www.kjellberg.org.

Se detaljerna och reglerna för att ansöka på vår hemsida

www.kjellberg.org

The Board wishes everyone a pleasant spring and summer and
looks forward to seeing you in Vadstena in September. Welcome!

Styrelsen önskar alla en skön vår och sommar och väl
mött i Vadstena i september. Välkomna!
För styrelsen
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