Åter till rötterna: Släktmöte 2007 i halländsk fästningsmiljö
Så är det på nytt dags för släktmöte – ett alltid lika uppskattat tillfälle att få träffa och umgås med
nära och avlägsna släktingar under gemytliga former. Vid förra sammankomsten på Åhusstrand
för tre år sedan, beslöts under stor enighet att denna gång förlägga mötet till Halland, där
åtskilliga anfäder inom bägge släkterna har bott och verkat. Därför är det med stor glädje som vi
inbjuder Er alla till årets släktmöte i Varberg som äger rum lördagen den 1 september och
söndagen den 2 september.

lördagen den 1 september
Släktmötet inleds med lunch på Varbergs fästning. Under lördagseftermiddagen kommer vi sedan
att bese släktminnen såväl på själva fästningen som i Varbergs stad. Mötesförhandlingarna äger
denna gång rum i fästningens gamla fängelse som idag används till konferenser och övernattning.
Kvällens middag blir på restaurang Borggården som ligger i fästningens äldsta delar. Vi njuter av
god mat, välsmakande dryck och gemytligt umgänge under månghundraåriga valv i Eskils källare.
söndagen den 2 september
På söndagen blir det en gemensam busstur på landsbygden med besök på platser med historisk
koppling till våra släkter. Det preliminära programmet för släktmötesdagarna i sin helhet bifogas.
Enligt våra stadgar står föreningen för lokalkostnaderna vid släktsammankomster. Eftersom
föreningens ekonomi är god, bjuder vi denna gång också på lunchen, den guidade turen på
fästningen och söndagens bussresa. Kostnaden för deltagaren, den s.k. släktmötesavgiften,
uppgår därför till
395 kr per person och avser middag bestående av förrätt, varmrätt, dessert och kaffe.
Observera att hemmaboende barn och ungdom utan egen inkomst bjuds av släktföreningen. Denna
bestämmelse tillämpas utan åldersgräns och har kommit till för att underlätta för barnfamiljer att
deltaga.
Övernattning
Vi erbjuder vidare dem som så önskar, att övernatta mellan lördag och söndag på Fästningens
vandrarhem. Släktföreningen har bokat upp 26 bäddar (1-4-bäddsrum). Pris per bädd är c:a 205
kr. Vandrarhemsrummen (cellerna) fördelas enligt principen ”först till kvarn”.
För dem som föredrar hotell, lligger Hotel Fregatten i direkt anslutning till fästningen
(Hamnplan). Ett enkelrum där kostar 823 kr/natt och ett dubbelrum 1008 kr/natt. Rummen
bokas på tel. 0340-67 70 00 eller e-post cc.fregatten@choice.se. Fregattens hemsida:
www.fregattenhomehotel.se

Drygt fem minuters promenad från fästningen ligger Varbergs stadshotell, Kungsgatan 24-26 där
kostar ett enkelrum 950 kr och ett dubbelrum 1145 kr; e-post info@varbergsstadshotell.com
hemsida: www.varbergsstadshotell.com.
På Hotell Gästis, Borgmästaregatan 1, 0340-180 50, kostar ett enkelrum 795 kr och ett
dubbelrum 1125 kr, hemsida: www.hotellgastis.nu
Ett annat alternativ är Okéns Bed and Breakfast, V Vallgatan 25, tel. 0340-808 15, där ett
enkelrum kostar 745 kr och ett dubbelrum kostar 825 kr., e-post: info@okens.se hemsida:
www.okens.se
Hotell Varberg, Norrgatan 16 ligger också centralt. Här kostar ett enkelrum 695 kr och ett
dubbelrum 875 kr, tel. 0340-161 25, epost: hotell@varberg.se, hemsida: www.hotellvarberg.nu
För fler övernattningsalternativ; kontakta Varbergs turistbyrå tel. 0340-868 00 eller gå in på deras
hemsida http://www.turist.varberg.se

Vi vill påminna om att eventuella övriga frågor för släktmötesförhandlingarna skall vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast en månad före släktmötet, d.v.s. den 1 augusti.
Bindande anmälan om deltagande i släktmötet lämnas på bifogad blankett eller via epost senast måndagen den 11 juni.

Väl mött i Halland i september!
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