
 

   
 

 
Gruppfoto från släktmötet i Uppsala  2016 

 

Det är med stor glädje vi inbjuder dig/er till släktmötet den 31/8–1/9 2019. Denna gång ses vi på 
Stufvenäs Gästgifveri som ligger några mil söder om Kalmar. Vi försöker hjälpa till med transport 
från/till Kalmar om någon reser kollektivt dit. 
 
Efter lördagens busstur finns, när vi kommer tillbaka till gästgiveriet, tid för umgänge inom- eller 
utomhus. Middagen på lördag kväll avnjuts i gästgiveriets matsal. 
 
Släktmötet hålls som vanligt lördag–söndag men vi i styrelsen kommer att vara på plats fr o m 
fredag em och de av er som vill ansluta redan då är förstås välkomna!  
Det finns då möjlighet att, förutom att vi umgås med varandra och äter gemensam middag, koppla av i 
gästgiveriets Spa, bara njuta av den vackra omgivningen och/eller delta i den vinprovning som på 
fredag kväll går av stapeln i gästgiveriets välkända vinkällare.  
 
Registrering till släktmötet sker lördag förmiddag allteftersom ni anländer. Fika med ostfralla serveras i 
anslutning till registreringen. Vi håller denna gång släktmötesförhandlingarna redan på lördag 
förmiddag med start kl 11.00 så det är alltså bra att planera så att du/ni är på plats till dess. Lunchen 
serveras direkt efter släktmötesförhandlingarna.  
 
Efter lunch åker vi på en busstur till platser i Kalmar och dess omgivningar som båda våra släkter har 
anknytning till. Vi tittar såväl på det gamla Kalmar, ute vid slottet, som det nya, barockstaden på 
Kvarnholmen, och får oss till livs berättelser om våra anor där och på landsbygden i närområdet. 
Adam von Schéele står, i vanlig ordning, för guidningen. 
 
Föreningens fotoutställning kommer att finnas på plats och det är roligt om den utökas/uppdateras 
med bilder på dig själv och dina närmaste. Ta också gärna med släktfotografier som du har i dina 
gömmor!  
 
Ett detaljerat program skickas ut efter anmälan. 

 



 

Efter frukost på söndagsmorgonen åker vi enskilt till Capellagården på Öland. Vi ordnar samåkning 
för dem som behöver det. 
 
På Capellagårdens möts vi av gårdens rektor som visar oss runt och vi får också träffa vår släkting, 
konsthantverkare Nina Stenby (Pl. I) som visar oss sina alster. Vi har möjlighet att äta lunch på 
Capellagården innan vi skiljs åt efter helgen. Guidning och lunch kostar 150 kr/person, barn 4–12 år 
50 kr/person, 0–3 år gratis. 
 
Boende på Stufvenäs Gästgifveri:  
Vi har reserverat ett antal rum på gästgiveriet. Här nedan presenteras några alternativ och 
prisuppgifter:  
 
Priset för vistelse: fredag–söndag: per person i dubbelrum 2 600 kr (inkl. två frukostar, två middagar 
varav en trerättersmiddag lördag kväll. Förmiddagskaffe och lunch samt välkomstdrink 31/8). 
Lördag–söndag: per person i dubbelrum 1 700 kr (inkl. förmiddagsfika, lunch, välkomstdrink, 
trerättersmiddag, logi och frukost söndag morgon). 
 
Enkelrumstillägg: 350 kr/pers/dygn 
Extrabädd vuxen: 350 kr/dygn 
Extrabädd barn 3–12 år: 250 kr/dygn 

Spjälsäng: 150 kr/dygn 
Hundtillägg: 200 kr/hund & vistelse. Det finns 
några “hundrum” – först till kvarn gäller.  

  
Priset för deltagande enbart på lördagen (förmiddagsfika, lunch, busstur och trerättersmiddag) är 800 
kr per person. 
 
Observera att hemmaboende barn och ungdom utan egen inkomst bjuds av släktföreningen på 
måltiderna under lördagen. Denna bestämmelse tillämpas utan åldersgräns och har kommit till för att 
underlätta för barnfamiljer att deltaga. 
 
Bindande anmälan om deltagande i släktmötet lämnas på bifogad blankett. Skicka din anmälan så 
att den är oss tillhanda senast den 31 maj till Hermine von Schéele, Borgärdesvägen 7, 790 23 
Svärdsjö alternativt hermine.vonscheele@gmail.com. Anmälan kan också skickas in via hemsidan. 

Vi ses på Stufvenäs Gästgiveri!  
 
Vi vill påminna om att eventuella motioner och övriga frågor till mötesförhandlingarna också skall 
vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj. Kontakta Adam von Schéele, Djurgårdsgatan 10, 414 62 
Göteborg alternativt adam.von.scheele@history.gu.se. 
 

 
(Hermine och Hans saknas på bilden)  
 

Titta gärna in på föreningens hemsida www.scheelebergenheim.org och Facebooksida 
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