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   Släktmöte i Mora sommaren 2013 

Kära vänner! 

I sommarens medlemsblad återfanns en liten enkät, där styrelsen bad om tips och önskemål för att 

kunna göra en bra planering av släktmötet kommande sommar 2013. Nu har styrelsen tvingats 

konstatera att svarsfrekvensen tyvärr är långt ifrån vad som borde ha kunnat förväntas. Vi ber Er 

därför än en gång om att få veta Ert intresse för ett sommarmöte genom preliminära anmälningar. 

 Styrelsen har beslutat att ett eventuellt sommarmöte kommer att äga rum 9-11 augusti med start 

sent på fredagens eftermiddag. Valet av tidpunkt är starkt beroende av en rad andra evenemang i 

Mora under slutet av sommaren, flera i anslutning till sommartävlingar i Vasaloppsspåret.  

Mötet kommer att gå i Zorns andas med bl a föredrag och besök i museet och Zorngården samt en 

utflykt med buss  till Zorns fiskarstuga i naturfagra Gopsmor vid Dalälven. Även Porfyrmuseet i 

Älvdalen står på programmet liksom besök vid vasaloppskontrollen i Evertsberg och en fäbodstund.  

Vi har preliminärbokat Mora folkhögskola, som nu har nyrestaurerade rum, men har lovat att lämna 

slutligt besked i början av året. Skolan är mycket efterfrågad av flera organisationer för tävlingar, 

konferenser och kurser under sommaren. Anders Zorn, som ju också var ättling efter Mats Ersson 

Nohrman var den som startade skolan en gång i tiden. Personalen är inställd på att bidra till att Zorns 

anda verkligen ska prägla vår vistelse på skolan. Av detta skäl är det också önskvärt att vi kan ge 

klartecken tidigt och därigenom skapa möjligheter till personalens speciella förberedelser. 

Ju snabbare vi får in preliminär anmälan om deltagande, dock senast 15 januari 2013, kommer 

styrelsen att presentera ett nytt medlemsblad med detaljerat program. Preliminäranmälan kan göras 

brevledes, alternativt  med, e-post eller via telefon till någon av styrelseledamöterna. Vi ser fram 

emot stor uppslutning och ska göra vårt bästa för att vi tillsammans med Er ska få ett bra och 

minnesvärt släktmöte i Mora sommaren 2013. 

Med vänliga hälsningar från föreningens styrelse  

Folke Hansjons, ordf 

Stenuddsvägen 29 C, 79234 Mora, tel 0250-36137 eller 070-3625037, folke.hansjons@gmail,com 


