SLÄKTEN PONTÉNS SLÄKTFÖRENING

Kallelse till släktmöte
Den 13-14 augusti 2022 ordnar vi släktmöte i våra småländska ursprungstrakter. Vi besöker
platser där släkten bott och verkat.
Vi samlas och bor på Best Western Vrigstads Värdshus, Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad.
Tel 0382-57 50 00. www.hotelvrigstad.se
Program
Som vanligt går det bra att anlända redan på fredagen, den 12 augusti. Hotellet har
restaurangen öppen.

Lördagen den 13 augusti
Kl 12 lunch
Efter lunchen kör vi gemensamt i egna bilar till Hultsjö, cirka 2 mil. I Hultsjö har sex
Ponténare varit präster. Vi besöker prästgården och den intilliggande gamla kyrkogården.
Från Värdshuset medtaget kaffe intar vi i Hultsjö.
Kl 18 Släktstämma.
följd av
Drink och trerätters middag.
Till kaffet får vi höra några släktingar i korthet berätta om sina upplevelser och erfarenheter.
Förhoppningsvis får vi ovanpå detta lite musicerande.

Söndagen den 14 augusti
Kl 10 Besök i Bankmuseet i Vrigstad där vi har släktanknytning.
Därefter kör vi i egna bilar till Korsberga. Även där har flera generationer Ponténare bott och
verkat. Dit är det cirka 5 mil.
I Korsberga intar vi medtaget kaffe och baguette.
Därefter avslutas släktmötet.

Priser
Dubbelrum, inklusive frukostbuffé 1 495 kr
Enkelrum, inklusive frukostbuffé 1 095 kr
Ev. ställplats för husbil: 500:-/natt El: +100:Lunch 150 kr
Trerätters middag 475 kr
Medtagen förtäring till Korsberga på söndagen
Förstärkt fika ”Take Away”: Kaffe/Te, Festis till barnen samt fylld baguette 110 kr
Man räknas om barn upp till 13 års ålder.
Logi barn: extrasäng 200:-/natt
Mindre barn som sover i föräldrars säng bor gratis
Lunch: 80:Middag alt. 1: 1 varmrätt barnmeny: 150:Middag alt. 2: trerätters barnmeny: 275:Envar betalar sina kostnader för logi, mat och dryck direkt till Vrigstad Värdshus.
Släktföreningen står kostnaderna för kaffet i Hultsjö, entrén till Bankmuseet och drinken före
middagen.

Anmälan
1. Senast den 22 juni 2022 på bifogad blankett. till Gunnel Hagander, Hamngatan 2, 386 50
Mörbylånga, alternativt e-postadress: gunnelhagander@gmail.com; Tel: 072-161 70 49.
2. Du måste själv boka rum om du vill bo på Vrigstads Värdshus. Ange att du deltar i
släktmötet.
Medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är för 2022 100 kr för myndig person. För den som inte redan gjort det, sätt
in pengarna på Släkten Ponténs Släktförenings plusgirokonto nr 24 87 59-3 eller Swisha till
1234482295.
Hemsida
Vi har en hemsida, www.ponten.net
Är du intresserad av släkten? Kan du tänka dig att hjälpa till? Vi behöver fler och nya krafter.
Hör av dig till mig, Gunnel Hagander.

VÄLKOMNA!

Gunnel Hagander
ordförande

