Linköping 13 oktober 2003

Var med och fira Wermlands Nations
Älgjakts-fest 1 november 2003
med andra seniorer!

Du får detta utskick i brev-form därför att vi saknar din epost-adress,
eller för att vi inte tror att våra epost-utskick kommer fram ordentligt.
Det mesta av vår information sprids numera via epost, av både
ekonomiska och praktiska skäl. Din epost-adress kommer inte att
spridas eller offentliggöras av oss utan ditt medgivande. Föredrar du
fortfarande brev-utskick kommer vi också att respektera det.
Som vi alla märkt har nu hösten kommit för att stanna och de varma dagarna är
förbi. När hösten är här är det som vanligt dags att jaga älg och även om jägarna
börjar snart har inte Wermlands sin Älgjakt förrän 1 november.
Vill du vara med på Wermlands årsfest? Anmäl gärna ditt intresse till någon av
oss, men din slutliga anmälan måste du sedan göra till nationen på
http://www.wermland.nation.liu.se/(css)/algjakt.html.
I år kommer vi inte att anordna några speciella senioraktiviteter i samband med
Älgjakten, men det vore trevligt om det ändå kunde komma ett gäng festglada
seniorer till festen. Hör av er om ni kommer så kan vi alltid försöka fixa till en
"förförfest" före fördrinken.
Nästa höst kommer vi förmodligen inte försöka samla ihop till någon seniorträff
utan i stället siktar vi mot Wermlands 20-årsjubileum om ungefär 1 ½ år.
Kolla gärna in seniorsidan, http://w1.184.telia.com/~u18407206/senior/
som uppdaterats i dagarna med aktuell information. Där kan du hitta allmän
information om seniorverksamheten, vilka träffar vi anordnat hittills, och vilka
seniorer vi har spårat eller saknar kontakt med.
Svara gärna på detta utskick så att vi vet om vi använder rätt
adresser, eller om du kan tänka dig att få epost-utskick istället, eller
meddela oss vilket intresse av Wermlands seniorverksamhet du har.
För att bli seniormedlem, eller förnya ditt medlemskap, 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. Om du betalar via nätet, och
inte får med all information, går det bra att e-posta den till medlemsansvarige i
styrelsen: 2q@wermland.nation.liu.se.

Med vänlig hälsning
Jonas Bohlin, 013-13 16 23, jonas.bohlin@hem.utfors.se
Thomas Michanek, 018-42 18 42, thomas.michanek@telia.com

