
SLÄKTEN PONTÉNS SLÄKTFÖRENING  

 

Kallelse till släktmöte 

Den 18-19 augusti 2018 ordnar vi släktmöte i Sigtuna. Mötet äger rum på Hotell Kristina, 

Rektor Cullbergs väg 1, Sigtuna. Tel 08-592 580 00. www.hotellkristina.se 

Program 

Som vanligt går det bra att anlända redan på fredagen (den 17 augusti). På fredagen anordnas 

en golftävling i Ponténsk anda på Sigtuna golfklubb (http://www.sigtunagk.se/). Kontakta 

Fredrik Ponten (fredrik.ponten@igp.uu.se ) innan 31 maj om ni är intresserade av att vara 

med!! 

Hotellet har restaurangen öppen. Även andra matställen finns i Sigtuna. 

Lördagen den 18 augusti  

Kl 12 lunch 

Kl 13.30 Släktmötet öppnas 

Moa, Jonathan och Sebastian Pontén spelar musik. 

Annika Windahl-Pontén leder en dans alla kan vara med i. 

Därefter blir det en poängpromenad i blandade grupper.  

Sedan kaffe. 

Därpå turneringar i boule och för de yngre minigolf (föreningen betalar). 

Släktstämma. Följd av 

Drink och trerätters middag. 

Till kaffet får vi höra några släktingar i korthet berätta om sina upplevelser och erfarenheter. 

Vad är det som surrar i luften? Emma Pontén Åhs om arbetet i en ambulanshelikopter. 

Internationellt hjälparbete. Katarina Ottosson, som arbetar hos kyrkokansliet i Uppsala. 

Min Farfar, Frithiof (Pons) Pontén. Johan Pontén om latinlektorn och folkbildaren. 

 

Söndagen den 19 augusti 

Kl 10 stadsrundvandring med guide 

Därefter ett möte om släktföreningen, önskemål och visioner. 

Kl 12 Lunch. Därefter slut. 

 

http://www.hotellkristina.se/
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Priser 

Dubbelrum med frukost 1 100 kr 

Enkelrum med frukost    550 kr 

Extrasäng för barn    300 kr, efter tillgång. 

 

Lunch inkl vatten el lättöl    225 kr 

Trerätters middag    450 kr 

Barnrätt upp t o m 12 år    225 kr 

Till middagen ingår ingen måltidsdryck utöver vatten. 

Släktföreningen står kostnaderna för eftermiddagskaffe, drinken före middagen och 

stadsrundvandringen.. 

Envar betalar sina kostnader för logi, mat och dryck direkt till Hotell Kristina. 

Anmälan 

Senast den 30e juni 2018 till Gunnel Hagander, Hamngatan 2, 386 50 Mörbylånga, alternativt 

e-postadress  gunnelhagander@gmail.com;  på bifogad blankett. 

Medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften är för 2018 100 kr för myndig person. Sätt in pengarna på Släkten Ponténs 

Släktförenings plusgirokonto nr 24 87 59-3 eller Swisha till 1234482295. 

Hemsida 

Vi har en hemsida, www.ponten.net  

Är du intresserad av släkten? Kan du tänka dig att hjälpa till? Vi behöver fler och nya krafter 

till styrelsen. Hör av dig till Carl Magnus Pontén, Banérgatan 53, 115 22  Stockholm, 

cm.ponten@comhem.se tel 0708-67 60 69, 08-663 76 26. 

VÄLKOMNA! 

Carl Magnus 

ordförande 
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