Sista chansen att besöka
Wermlands Nation?
Kom den 28-30 oktober!
Det har varit tyst från oss sedan W20, 20-årsjubiléet i april. Men nu vaknar gråvargarna
till liv igen och vill att du ska komma och uppleva Wermlands Nations Älgjakt den 28-30
oktober!
Har du tänkt att "någon gång ska jag återvända till Wermlands" men det blir liksom
inte av? Tänk om detta är sista chansen...?!? Läs och begrunda, och fundera sedan en
EXTRA gång om du kan komma till Wermlands den här helgen.
Älgjakten är alltså Wermlands årsfest och det tänkta programmet är:
• Fredag 28 oktober: nävgrötsmiddag med pub och bastu
• Lördag 29 oktober: trerätters sittning med bar och bastu (!)
• Söndag 30 oktober: sillunch (utan bastu?)
Det finns ett särskilt skäl till att vi vill locka folk till årets Älgjaktsfest. Nationen har en
svacka i antalet medlemmar, aktiva och gäster som kommer på evenemangen. Vi säger
detta dels för att ni inte ska förledas att tro på en jättefest, men framför allt för att ni ska
känna att ert deltagande faktiskt spelar en stor roll för nationen!
Wermlands behöver många gäster till festen och du kan nu åter få uppleva en äkta
Wermlandsfest, om du skulle ha glömt hur det är :-)
Men, om ingen förändring sker finns det en risk att detta är den sista Älgjakten någonsin.
Det är just denna förändring du kan bidra till genom att "bara" vara med på festen!
Vi glömde en sak: vi ska ha förbaskat roligt också, sjunga ur den
nya sångboken, dra rövarhistorier och vara kungar i baren!!!
Anmäl gärna ditt intresse till oss, för vi ska försöka ordna en fördrink för seniorerna innan
sittningen. Din slutliga anmälan måste du sedan göra direkt till nationen på
http://www.wermland.nation.liu.se/program/aktivitet.html?id=92

Vi vill påminna om två saker:
• Vår seniorweb på http://web.comhem.se/~u13221029/ (nu uppdaterad efter W20)
• Att bli betalande seniormedlem (se websidan för detaljer)
Ta nu en ordentlig titt i kalendern och boka in ett Linköpingsbesök!
Jonas Bohlin, 013-13 16 23, epost: jonas.bohlin@hem.utfors.se
Thomas Michanek, 013-27 34 27, epost: thomas.michanek@comhem.se

Detta är det sista brevet du får från oss i pappersform. Från och med nu
skickas all information via epost, av både ekonomiska och praktiska skäl.
Om du vill veta vad som händer med Wermlands eller dina gamla
nationsfränder måste du ge oss en fungerande epost-adress. Din adress
kommer inte att spridas eller offentliggöras av oss utan ditt medgivande.

