
 

 

 

Äntligen dags för släktträff för medlemmar med 
familj i Föreningen Erik Jonssonsläkten!! 

  

Fageråsens bygdegård 
lördagen den 4 juni 2022 

PROGRAM: 
Kl. 12.00 samlas vi i Fageråsens bygdegård för att äta lite gott 
Kl. 13.00 Barnaktivitet: åktur med häst och vagn samt tipspromenad 
Kl. 14.00 hålls föreningens årsmötesförhandlingar 
Kl. 15.30 serveras kaffe/te/saft och tårta 

 
DELTAGARAVGIFT: 
För deltagande vid släktträffen inkl. mat och dryck, kaffe/te/saft och tårta betalar man 90 kr per vuxen. 
Barn 6-12 år 50 kr, under 6 år gratis. 
 

ANMÄLAN SENAST 16 MAJ TILL: 
Lars-Göran Jansson, Ingalills väg 10, 656 38 Karlstad 
Tel. 070-713 49 56  
Mail: lars-goran.jansson@two.se 
 
Anmäl er så snart som möjligt. Betalar gör Du senast 31 maj. 
 

MEDLEMSAVGIFT: 
60 kr per familj och för 2 år (2022-2023) betalas senast 31 maj. Betala till PlusGiro-konto 50 20 80-5. 

 
Obs! Betala gärna deltagaravgiften tillsammans med medlemsavgiften till PlusGiro-konto 50 20 80-5. Använd 
bifogat inbetalningskort eller betala via Din internetbank. Viktigt att Du uppger namn på de som kommer, samt 
om det är vuxen/6-12 år/0-6 år. Du kan även skicka ett separat mail, posta blanketten eller ringa för att anmäla 
Dig och Din familj.    
 

FACEBOOKGRUPP: 
Det finns en sluten Facebook-grupp som heter Föreningen Erik Jonsson-släkten. Gå gärna med i gruppen och 
tipsa även barn, barnbarn, syskon eller andra. Gruppen är till för alla med anknytning till släkten.  
 

SÅ HÄR HITTAR DU TILL Fageråsens bygdegård: 
Från Karlstad: Kör 63:an mot Filipstad och passera Molkom. Kör vidare mot Lindfors och passera Road 63 på 
vänster sida. Vid nästa korsning efter raksträckan, står det Sutterhöjden 6 km in till höger. Sväng in där och kör 
4 km tills Du kommer till bygdegården på höger sida. Skyltat Släktträff strax före! 
Se även vår hemsida www.nollfemfyra.com/erik där du klickar på Släktträff 2022 

 
FÖR ATT FÖRENKLA KONTAKTEN MED VÅRA MEDLEMMAR: 
Du som har en mejladress meddela oss gärna denna genom att skicka ett mail till lars-goran.jansson@two.se 
 

EVENTUELLA RESTRIKTIONER MOT SAMMANKOMSTER: 
Vi följer givetvis myndigheternas rekommendationer om förändringar i smittläget skulle ske, men nu håller vi 
tummarna! 
 

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen! 
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Anmälan till släktträffen den 4 juni 2022 i Fageråsens bygdegård 
 
Senast 16 maj 2022, men gärna tidigare, vill 
vi ha Din anmälan till: 
Lars-Göran Jansson 
Ingalills väg 10 
656 38  Karlstad 

Du kan även ringa eller maila! 
Telefon: 070-713 49 56 
Mail: lars-goran.jansson@two.se 
(Om Du mailar måste Du ange namn och 
åldersgrupp och ev. önskemål) 

  

Namn Vuxen 
 

Barn 6-12 år 
 

Barn under 6 år 
 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

 
Önskemål om specialkost (glutenfritt, sockerfritt, matallergi) 

 

     


