Välkommen till W20!
Wermlands Nations 20-årsjubileum
Fredag – söndag 15 – 17 april 2005
Bäste senior!
Här kommer inbjudan till W20. Nu är det verkligen hög tid att skriva in W20 i almanackan och anmäla dig!
Nu finns även seniorernas websidor uppe igen i ny skepnad, se http://web.comhem.se/~u13221029/
Sidorna kommer att uppdateras i stort sett dagligen under mars månad med ny information och funktioner.
Du får detta brev för att vi saknar eller är osäker på din epost-adress. För att vara säker på att få seniorinformation efter
W20 måste du ge oss en fungerande epost-adress, eller bli betalande seniormedlem. Är du inte så intresserad av seniorverksamheten i Wermlands, säg till så stryker vi dig från alla utskickslistor.
Hälsningar från:

Jonas Bohlin, tel. 013 – 13 16 23
Thomas Michanek, tel. 013 – 27 34 27
E-post: senior@wermland.nation.liu.se

Wermlands tonårstid går mot sitt slut, och då krävs självklart ett hejdundrandes 20-årsjubileum! Planerna är nu klara för
hur vi ska kunna fira en så rolig, bra, ball, fin, kool, underbar, busig, mysig, festig, varm (kan man vara annat med en
sån bastu) och helt fantastisk nation som Wermlands. Så börja redan nu att stryka skjortan, öva på att knyta slipsen,
häva snapsen och värm upp stämbanden så ska vi fira i dagarna tre!
Nedan följer programmet för W20. Biljettpriserna för jubileumshelgen är följande:
• Heltidsstuderande medlem:
380 kr
• Heltidsstuderande icke medlem:
440 kr
• Ej studerande medlem:
430 kr (betalande seniormedlem, du kan bli medlem när du anmäler dig)
• Ej studerande icke medlem:
470 kr (övriga seniorer)
Anmälan sker på nationens websidor: http://www.wermland.nation.liu.se/program/anmalan.html?id=64
Sista anmälningsdag är 29 mars (tisdag direkt efter påsk).
På nationens websidor om W20 finns även en historisk tidslinje och en gästbok att skriva i. För mer information, se:
http://www.wermland.nation.liu.se/w20/
Välkommen önskar:

Johan Steimer, W20-general
E-post: W20@wermland.nation.liu.se
Telefon: 013 – 177 155

Fredag 15:e april kl 19: Jubileumspub i Nationslokalen
På fredagskvällen är det nostalgi på hög nivå som gäller! Träffa alla gamla polarna som du inte sett på flera år och
minns det ljuva 80-talet. Tillhör du dem som inte riktigt minns det ljuva 80-talet eftersom du lekte med kottar och
tittade på julkalendern Trolltider så kan du passa på att lyssna ordentligt på de gamla rävarna. För på 80-talet var allting
bättre, flaschigare, yvigare och mer neonfärgat!
Jubileumspuben äger naturligtvis rum i vår fina nationslokal på Kaserngatan 2. Baren kommer att vara fullproppad med
allehanda drycker och köket kommer att sälja enklare mat till den som blir hungrig. Att bastun dessutom kommer att
vara varm kan väl nästan ses som en överflödig kommentar

Lördag 16:e april kl 12.00
Linköpings blodiga historia och den intellektuella revolutionen. Vi träffas på Stora torget.

Lördag 16:e april kl 18.30: Jubileumssittning på Nationernas Hus
När du kommer tillbaka från aktiviteterna är det dags att plocka fram din vita skjorta som du strök tidigare och leta fram
slipsknytarkunskaperna. Känner du att nylonstrumpbyxor är mer passande för dig så kanske det är håruppsättningskunskaperna som du ska leta fram istället. På lördagskvällen ska vi självklart fira Nationen med en Jubileumsmiddag i
Wermländsk anda. Många snapsar finns det antagligen en risk att det blir, liksom gyckel, historiska tillbakablickar och
självklart god mat! Efter middagen riktas blickarna mot baren.

Söndag 17:e april kl 12: Sillfrukost
Söndagar brukar generellt sett vara dagar då det kan kännas lite trögt att ta sig ur sängen. Vi misstänker att söndagen
den 17 april kommer det att vara flerfaldigt mycket svårare än alla andra söndagar. Laga egen frukost kommer inte att
vara ett alternativ! Men självklart kommer vi inte att lämna er i sticket utan vi dukar upp ett stort sillfrukostbord med
ägg, fil, rostat bröd, fläsk och självklart sill och en massa andra godsaker som passar bra för dagen efter en stor
jubileumsmiddag. Under sillissittningen kan de som har lite fragmentala minnen av dagen innan också passa på att få
lite hjälp på traven att komma ihåg vad som hänt och summera helgens händelser.

