Linköping
fredag 4 oktober, 2002

Hej Wermlänning!
Jonas och Oskar (med stort stöd av Thomas Michanek) bjuder in till gamlingsträff:
Älgjakten, nationens årsfest, går av stapeln lördagen 2 november. Då träffas vi ”seniorer” och
roar oss och de unga.
Vi börjar med brunch vid 11-tiden och deltar senare som ett gamlinglag i nationens älgjaktslekar. Beroende på intresse och hur många vi blir kan det hända att vi hittar på något annat. Till
aftonen fördrinkar vi tillsammans innan vi ramlar in i nationslokalen på T1. Framåt småtimmarna blir det säkerligen bastubad…
Vill du komma redan på fredagskväll bjuder nationen självklart in till nävgrötssittning och på
söndag kl. 12:30 serveras det en traditionsenlig sillis.
Skicka gärna en icke-bindande intresseanmälan omedelbums till Oskar eller Jonas!
Definitiv anmälan vill vi ha senast onsdagen 23 oktober.
Sittningen kostar 270 kr och en helhälg 350 kr.
Responsen på det e-brev som Thomas Michanek skickade ut för några veckor sedan var god.
Tjugofemtalet gamlingar svarade och kom med diverse synpunkter och åsikter. Flertalet
utrycker en vilja att gå på årsfester eller jubileum, särskilt om de vet att andra från deras årgång
kommer. Gör därför en intresseanmälan redan nu och få sedan reda på vilka som anmält
intresse innan du bestämmer dig definitivt. På vår seniorhemsida kommer vi att lägga ut en
lista med namnen på dem som är intresserade av att komma (bara namn, inga andra uppgifter).
Nästan alla som svarade vill ha en seniormatrikel. En sådan finns för närvarande inte men
Thomas Michanek har en tämligen omfattande förteckning. Kontakta honom om du vill ha tag i
en specifik gammal filur.
Det här brevet skickar vi huvudsakligen ut som e-brev för att spara in portokostnader. Vi hoppas att de e-postadresser vi har använt fungerar och att detta brev kommit fram och blir läst. Du
som fått brevet via posten får gärna skicka oss din e-postadress.
Mer information kan du få genom att kontakta Oskar eller Jonas. Självklart finns vi även på
webben! www.nation.liu.se/wermland, klicka på senior. Där hittar du också en länk till seniorernas egen sida som Thomas Michanek sköter om i mån av tid.

Oskar Räftegård, 1q 1997/98
013-17 91 23
oskar.raftegard@energyoptimum.com

Jonas Bohlin, infochef 1994
013-13 16 23
jonas.bohlin@hem.utfors.se

För att bli seniormedlem betalar du in 100 kr till postgiro 40 76 70 - 9 (Wermlands Nation) och anger namn,
adress, telefon, e-post och examensår, och att det gäller seniormedlemskap. Är du redan vanlig medlem i
Wermlands behöver du inte betala en extra seniormedlemsavgift. Meddela bara ditt seniorintresse så
kommer du med i gemenskapen. Om du betalar via nätet och inte får in all information går det bra att eposta den till medlemsansvarige i styrelsen: 2q@wermland.nation.liu.se.

