Inbjudan Släktmöte 2019
Medlemmarna i Släktföreningen Thorburn-Macfie inbjudes härmed till det
28:e ordinarie släktmötet lördagen den 6 juli 2019.
Mötet äger traditionsenligt rum på Gustafsbergs Badrestaurang, belägen i sydvästra Uddevalla
vid Byfjorden mitt emot Kasebukten. Flera av våra förfäder har där ägnat sig åt stärkande bad.
Vår anfader William Thorburn badade där första gången redan 1822.
Hoppas vi ses!
Internationella gäster
I år är det mitt emellan två ordinarie klanmöten för clan Macfie(2017 & 2021) och då
brukar de ha en inofficiell "mid-term
gathering" med t.ex. besök hos andra klanföreningar. De har nu frågat oss om vi kan ta
emot lite internationella clan Macfiemedlemmar till vårt möte vilket vi i styrelsen
har välkomnat. Som vi gjorde 2007.

Gratis för yngre och äldre
Vi ser ungdomar som viktiga för föreningens
framtid och seniorer som viktiga med goda
släktkunskaper och kontakter.
Vi subventionerar därför liksom tidigare år
mötesavgiften för ungdomar t.o.m. 16 år.
I år har vi även beslutat att subventionera
avgiften för seniorer fr.o.m. 75 år.
– Välkomna!

Då det nu kommer några långväga gäster, vill
vi gärna erbjuda lite mer aktiviteter än
lördagens lunch och möte. På fredagskvällen
bjuder Jessie och Arne in till öppet hus på
Turebacken som tidigare, men det finns ju
även utrymme att umgås på fredagen och
under söndagen.

(För att få krönika och rösträtt behöver man dock betala
medlemsavgiften)

Ett stort tack till Violet Thorburn och Emily
Egberta Nonnens fond för deras generösa
bidrag till Släktföreningen som hjälpt till att
göra detta möjligt!
Släktutställning

Foton från släktmötet 2016

Umgås med släkten
Kan du tänka dig att ta hand om några av våra
internationella gäster under fredagen eller
söndagen? Kanske bara umgås, ta en
promenad, fika, besöka ert favoritställe eller
liknande. Anmäl ditt intresse i anmälningsformuläret.

Liksom vid tidigare släktmöten, har vi tänkt
ha en liten utställning med släktföremål. Ta
gärna med egna föremål och fotografier, som
har anknytning till släkten under gångna år.
Skriv en lapp med beskrivning av föremålet,
vem som ursprungligen ägt och använt det
och hur det använts. Glöm inte att tydligt ange
nuvarande ägare!

Vill du vara med i styrelsen?
Det behövs både unga och/eller entusiastiska
styrelseledamöter/funktionärer.

Program
Fredag 5 juli
Under dagen

Umgås med släkten
Kan du tänka dig att ta hand om några av våra internationella gäster? Kanske bara
umgås, ta en promenad, fika, besöka ert favoritställe eller liknande.
Anmäl då ditt intresse i anmälningsformuläret. Där kan du även ange förslag på
aktiviteter som du tycker skulle passa, t.ex. en båtutflykt, något intressant
museum, gamla byggnader eller något annat med släktanknytning.

17.00 - 20.00

Öppet hus hos Arne & Jessie MacFie-Rosén i Ljungskile
Vi träffas hos Jessie & Arne på Turebacken i Ulvesund, Ljungskile för att mingla
och umgås. Här serveras det kaffe, te, läsk, samt bröd, ost och kaka samt vin & öl
till självkostnad. Anmäl ditt intresse i anmälningsformuläret och kom ihåg att ta
med kontanter.

Lördag 6 juli
10.00

Registrering
Sker från ca 10.00 på Gustafsbergs Badrestaurang med kaffe, läsk, bulle och
mingel. Här finns även tillfälle för tipspromenad, lek och att titta på utställningarna.

13.00

Inledning och lunch
Vi samlas till lunch på Gustafsbergs Badrestaurang där vi inleder med välkomsttal,
information om program, absent friends m.m. Sedan bjuds det på en 3-rätters
lunch. Mellan huvud- och efterrätt samlas vi för sedvanlig gruppfotografering.

16.00

Mötesförhandlingar
Efter maten, ca kl. 16.00, följer mötesförhandlingarna för alla medlemmar på
Gustafsbergs Badrestaurang, men i separat rum. Se mötesagenda nedan.

18.00

Efter mötet, vid ca 18.00, finns möjlighet för fortsatt mingel med släkten.

Söndag 7 juli
13.00

De som vill fortsätta samvaron är välkomna till vårt eget Trollgild. Här serveras
kaffe och te och vi kan njuta av atmosfären och de fina omgivningarna. Vi räknar
med många bilburna och hoppas att icke-bilburna kan få skjuts dit och tillbaka av
dem som har plats i sina bilar.
Umgås med släkten
Fortsatt umgänge med våra internationella, och nationella, vänner.
Anmäl då ditt intresse i anmälningsformuläret.

Fotografera på Släktmötet
Ni har kanske sett våra fotoalbum på webben
som Frank Thorburn har lagt upp. De finns
tillgängliga via hemsidan www.thorburnmacfie.se. Vill ni hjälpa till att samla foton till
dessa får ni gärna fotografera under mötet.
Bilderna kan ni sedan skicka till Frank på
cfthorburn@gmail.com som lägger upp dem i
albumen till allas glädje.

Fotografier till Släktregistret
I senaste släktregistret har det tillkommit en
hel del foton på gamla släktingar. Ett mycket
uppskattat inslag som vi gärna ser mer av i
framtiden. Har du gamla fotografier på
släktingar som du vill dela med dig av tar vi
tacksamt emot dem. Du kan ta med dem på
CD eller USB-minne till Frank Thorburn på
släktmötet, eller skicka dem som JPEG-bilder
direkt till Frank på: thorburn@live.se

Mötesagenda
Under lördagens mötesförhandlingar kommer vi att gå igenom de stadgeenliga
mötesförhandlingarna enligt följande:
1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Val av sekreterare att föra mötesprotokoll
3. Justering av röstlängd.
4. Fråga om mötet blivit sammankallat i behörig ordning.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
7. Fråga om det antal styrelseledamöter, som mötet vill utse för nästa tre- resp. sexårsperiod.
8. Val av ordförande i styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Val av styrelsesuppleanter.
11. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter att granska förvaltningen och räkenskaperna
under nästa treårsperiod.
12. Styrelsens förslag på årsavgifter under nästa treårsperiod:
 Vuxen
150 kr
 Familj
250 kr, 2 vuxna på samma adress
 Ungdom gratis, upp t.o.m. det år de fyller 30, exkl. krönika och ingen rösträtt
 Senior
gratis, fr.o.m. 75 år, exkl. krönika och ingen rösträtt
13. Framställningar och förslag, som göras av styrelsen.
14. Framställningar och förslag, som göras av enskild medlem, såvida mötet medgiver, att de få
upptagas till behandling.

Inkvartering
Gustafsbergs Vandrarhem och Badhotell
Gustafsberg 124, 451 91 Uddevalla
Tel. 0522-51 17 98,
Hemsida: www.gustafsberg.se
E-post: info@gustafsberg.se

OBS! Var ute i god tid!
Vandrarhemmet och badhotellet är
mycket populära, och platserna
brukar snabbt ta slut.

Anmälan & deltagaravgifter
Anmälan om deltagande i släktmötet skall göras senast 10 juni 2019.
Sänd in bifogad talong, fullständigt ifylld, till:
Christer Hemberg
Hjälmshultsgatan 1
254 41 HELSINGBORG
christer.hemberg@thorburn-macfie.se
Tel. 0733-519206

Anmälan kan även göras via www.thorburn-macfie.se

Betala samtidigt anmälningsavgiften enligt anmälningsformuläret.


Släktmötet:
Vuxen:
200 kronor om anmälan och betalning sker senast 10 juni.
375 kronor efter 10 juni*.
Ungdom 17-30 år:
100 kronor om anmälan och betalning sker senast 10 juni.
200 kronor efter 10 juni*.
Barn 0-16 år & Seniorer (75+):
Gratis om anmälan sker senast 10 juni.
100 kronor efter 10 juni*.
Ej medlem:



375 kronor.

Öppet hus på fredagen: ·Vuxen: 50 kronor ·Barn 0-16 år: 20 kronor
Ta även med kontanter om du önskar öl eller vin (10:-/st)

Styrelsen ser fram emot ett trevligt släktmöte och hälsar Er varmt välkomna!
Styrelsen för Släktföreningen Thorburn-Macfie
* Anmälan efter den 10 juni tillåts endast i mån av plats och möjlighet.

Hjälp till att spara porto - anmäl din e-postadress!
Har du inte fått denna kallelse via e-post? Då har inte Släktföreningen din e-postadress.
Anmäl gärna din e-postadress till christer.hemberg@thorburn-macfie.se så får du fortsatta
inbjudningar via e-post och vi kan förhoppningsvis spara lite portokostnader.

Vägbeskrivningar
1

2

1 Trollgild
Från Uddevalla:
Följ väg 44 västerut. Följ skylt mot
Kissleberg vid Preem-macken. Ta
vänster in på Talmansvägen och sedan
höger på Trollgildsvägen. Följ uppför
backen. Fortsätt hela tiden rakt fram
och på den största vägen (ta inte av
vid någon skylt), färden går då över
fälten och järnvägen, uppför och
nerför backar i ca 4 km. När vägen
delar sig och det på den högra vägen
står en återvändsskylt (ett T), tag
höger. Snart ser du stugan till vänster
och grannens hus rakt fram. I en
kurva ser du brevlådor till Trollgild, sväng in där. Strax innan
grannens hus finns en liten skogsväg in till vänster upp mot
stugan.
Från E6:
Avfart 96 mot Uddevalla N. Följ väg 44 österut. Se ovan.
Tips: Sök på "TROLLGIL 211, Uddevalla" på hitta.se eller
Google maps så får ni träff!

2 Gustafsberg
Från Uddevalla:
Ta Göteborgsvägen och ta av vid Kapellevägen mot
Gustafsberg (skyltat). Det finns goda parkeringsmöjligheter på
Skolhemmets gårdsplan, belägen ca 50 meter snett ovanför
restaurangen. Det går även buss från Uddevalla. De som
önskar kan också ta båt från Södra Kajen i Uddevalla.
Från E6:
Avfart 94 mot Uddevalla S fortsätt mot Uddevalla S och skyltar
mot Gustafsberg. Följ Göteborgsvägen och ta av vid
Kapellevägen mot Gustafsberg(skyltat). Se ovan.

3 Arne & Jessie MacFie-Rosén
3

Från E6:
Vid Ljungskile sväng av västerut avfart 93 vid Shell mot
Ulvesund. Efter ca 1,5 km slingrig väg, med havet till vänster
och brant bergvägg till höger, sväng höger vid växthuset i
Ulvesund. Högersväng in mellan två hus och väldigt lång backe
upp till "Turebacken".

