Släktmöte Rostocksläkten
Ättlingar med familjer efter ovanstående stamfäder samlas till släktmöte
lördagen den 2:e juli 2022 i Broakulla Folkets Hus kl. 11:30.
I Broakulla Folkets Hus blir det ett gediget program med bland annat
parentation, tipspromenad, lotteri, levande musik, lekar för barnen,
mötesförhandlingar samt naturligtvis tillfälle till mingel med alla
släktingar.
Släktkommitténs förslag är att man tar med sig egen matsäck & dryck för
lunch och/eller mellanmål. Dock finns det näringsidkare i Broakulla som
säljer mat, se bilaga. Släktföreningen bjuder på eftermiddagskaffe/te/saft
med kakor.
Anmäl förändringar i släkten (födslar & dödsfall) i god tid till ordförande
Per Fehling (per.fehling@gmail.com, 073 086 32 12), så kan vi lägga in
dem i släktträdet. Ange släktgren, namn, hemort och ålder.
Väl mött!
SLÄKTKOMMITTÉN
PS. Ta gärna en titt på släktens hemsida: www.rostockfamily.com

Bilaga till Inbjudan Släktmöte Rostocksläkten
Platsen för släktmötet den 2 juli 2022 är Broakulla Folkets Hus. Här är
länk till deras hemsida samt var det ligger:
https://broakullafolketshus.se
https://goo.gl/maps/7Agp9mH5S7dY2JqbA
Hålltider
Några hålltider för programmet den 2 juli: Vi samlas kl. 11:30 då
ordföranden Per Fehling hälsar välkommen och kort presenterar
närvarande släktgrenar. Därefter följer parentation över släktingar som har
gått bort sedan förra släktmötet. Musik framförs av Elias Heinonen och
Erica Johansson. Sedvanliga mötesförhandlingar följer och kl. 12.30 är det
dags för lunch och mingel. Efter maten en tipspromenad. Vi samlas igen
kl. 14:30 för släktfoto. Sen bjuder släktföreningen på fika med hembakade
kakor. Vi säljer lotter och dragning av vinnare görs innan vi säger tack och
farväl till varandra för den här gången kl. 16:30.
Mat
Lunch och mingel har vi alltså planerat in mellan kl. 12:30 och 14:30.
För den som inte vill ta med egen matsäck finns alternativ:
Broakulla Folkets Hus samarbetar med Mammas restaurang & pizzeria,
som har en matvagn utanför Folkets Hus. Här kan man köpa pizzor,
hamburgare mm. För meny klicka på länken: Telefon: 079 347 43 65.
https://broakullafolketshus.se/mammas-pizza
Folkets Hus samarbetar också med Macken i Broakulla som erbjuder
pasta-sallader, smörgåsar och baguetter. Salladerna måste beställas i
förväg, gärna tidigare men senast 26 juni. Detaljerad meny med
beställningsformulär finner du här: www.mackenbroakulla.se/rostock
Denna länk finns endast för oss och kan inte användas av allmänheten.
Allt görs på morgonen och levereras i Folkets Hus. Om du önskar något
från Macken, beställ senast 26 juni på telefon 076 031 31 46 eller länken
ovan, alternativt via e-post: info@mackenbroakulla.se
Camping
Det finns en camping med ställplatser för de som vill campa i Broakulla,
telefon: 076 031 31 46, https://mackenbroakulla.se/camping
Det är högt tryck på campingen den tiden, så tänk på att boka i god tid.
Finns plats både med och utan el. Utan el kostar 150 kr och med el 180 kr
per natt.

