Kallelse Höstmöte 2018

Bromma nine eleven

Bäste Gillesbroder,
Gillets höstmöte äger rum torsdag 11 oktober i vår ”gamla” skola på Södermalm.
Porten till skolan från Allhelgonagatan 4 är öppen från kl. 17.00 då även baren öppnar.

Kvällens supé, serveras ca kl. 19.00, är komponerad av vår Klubbmästare, Sten Carlsson,

vilket garanterar kvalitet. Måltiden serveras i skolans matsal en trappa ned precis som i gamla
tider. Vi inleder med SoS och därefter serveras varmrätten, som i skrivande stund inte är helt
färdigkomponerad. Supén avslutas med kaffe/kaka. Till maten ingår vatten/lättöl och Gillet
bjuder som vanligt på vin till varmrätten för dem som så önskar.
Vi får besök av Ulf Marmnäs som kommer berätta kanske om ett aktuellt Stockholmiana-tema
till kaffet.
Kostnad för årets höstmötessupé, tvårätters supé inkl. vin och bordsvatten samt kaffe/kaka, är
350:-. Betalningen gäller som anmälan. Som vanligt är supén rabatterad.

Anmälan till Höstmötet sker genom att inbetala 350: - till plusgiro 5 46 88-7,
och betalningen vill vi ha senast den 4 oktober. Glöm inte ange avsändarens
namn.
Värvning av nya medlemmar

Känner Du till eller har Du träffat någon gammal skolkamrat på senare tid och som ännu inte
upptäckt Gillets existens. Styrelsen hjälper gärna till med att förmedla information om Katarina
Skolgille till berörd vän när vi fått dennes namn och adress på den/de personer Du meddelar oss.
Till Höstmötet är Du välkommen att ta med dig en skolkamrat från Katarina Real
som ännu inte valt att bli medlem i Gillet, till samma pris som för ordinarie medlem.

Skolminnen

Har Du något intressant gammalt material om skolan i form av foto, skriven form eller annat
liggande i någon byrålåda och som Du vill dela med dig av är Gillet mycket intresserat att ta del
av detta. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

E-postadress

Merparten av våra medlemmar har redan meddelat sin e-postadress till styrelsen. För att snabbt
komma i kontakt med Dig vid skilda tillfällen är det praktiskt, billigt och effektivt att ha din
e-postadress i vårt register. Du lämnar e-postadressen till sekreteraren tony.ruster@gmail.com
Glöm inte att ange ditt namn i klartext när du meddelar din adress.
Årsmötet 2010 beslutade att all korrespondens från Gillet, endast skall meddelas via e-post.
Medlemmar som inte har meddelat någon e-postadress får all korrespondens postalt.

Hemsida

Du läser väl vår hemsida, katarinaskolgille.se. Där finner Du bl. a Gillets och skolans historia,
alla medlemmar i Gillet, gamla foton, berättelser mm Har du något material som du vill skall
publiceras där meddelar Du oss detta.
användarord ”sigurd” och lösen ”sigge”

Övrigt

Har Du synpunkter/funderingar på verksamheten eller förslag på nya aktiviteter vill vi gärna ta
del av dessa. Kontakta någon i styrelsen eller skicka meddelande till sekreteraren enligt nedan.
Du finner styrelsens mejladresser i senaste matrikeln.
Stockholm i september 2018
Med vänlig hälsning
Katarina Skolgille
Styrelsen/Tony Ruster
sekr.

Katarina Skolgille, c/o Tony Ruster, Talgoxvägen 3, 167 75 Bromma, tfn 08 26 44 14 - 070/417 76 09
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