Bodø

Kjære slektninger !
Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen,
Alvenes.
Vi har lenge tenkt på å arrangere en slektssamling på Alvenes, på
småbruket/husmannsplassen til våre forfedre Nora og Jens.
Vi håper og tror at dette blir en stor samling som krever lang planleggingstid
med god kommunikasjon mellom alle parter.
Ut fra dette foreslår vi at samlingen blir
12. – 13. og 14. juli 2002
med ankomst fredag den 12. og hjemreise den 14. juli.
Vi har brukbart med overnattingsplasser i våre 4 hytter (ca. 40 sengeplasser). I
tillegg kan noen i vår familie bo i Nordfold hos nære slektninger. Antonie har
også hytte på Alvenes og kan huse noen.
Vi ber om at de av dere som har campingvogn og som kan ta denne med gjør
det. Vi har gode parkeringsmuligheter med strømtilkobling og bruk av toaletter i
hyttene.

Fjøsen som nå er
museum samt stua
til Astrid og Hans

Foreløpig program:
Fredag 12. juli 2002
• Ankomst Alvenes og innkvartering – bespisning.
• Uformelle samtaler, bli kjent og hygge oss.
• Gå i våre forfedres fotspor å tenke og mimre.
Lørdag 13. juli 2002:
• Frokost
• Kl. 10.00 og kl.11.30 og eventuelt kl. 13.00 samling i gårdsmuseum ( i 3
grupper).
Her blir det orientering med tid for ettertanke samt at vi skal hedre våre
besteforeldre – oldeforeldre o.s.v.
• Kaffe og kaker.
• Kl. 15.00 fotografering.
• Kl.17.00 samling i Lakså grendehus med middag, kaffe og slektstreff med
eget program.
Søndag 14.juli 2002
• Frokost
• Spasertur til Torvsjåen for å se hvor Nora og Jens hentet torva.
• Båttur til Belkjosen for å se hvor Nora of Jens hadde utmarksslotta og
noen av hans fiskeplasser (værforbehold og antall personer).
• Lunsj og hjemreise.

Siden vi ikke har oversikt over medlemmer i den enkelte familie, ber vi om at
vedlagte slektsoppstilling fylles ut for din familie på vedlagte skjema og helst i
samme form som vi har gjort for vår familie, og sendes oss snarest mulig. Vi
skal da samle alle skjemaene i ett hefte og distribuere dette i god tid før
slektstreffet. Oppstillingen som vi har laget for familien Hans og hans
etterkommere følger vedlagt som mal.
P.S. Hans er barn nr. 7 til Nora og Jens, derfor nr. 7 foran Hans.
Vi skal selvfølgelig forberede stevnet med både gode historier og bilder, men vi
skal også skrive ned historien om bestefar og bestemor samt våre foreldre. Vi
tenker da på livet på husmannsplassen/småbruket i Alvenes samt familiens
utviklingen. Dette materiale blir presentert og utlevert under stevnet.
Vi oppfordrer også dere andre til å skrive ned historier om din familie , for
eksempel familien Olga - 5 - eller familien Johan - 6 - . Dette materiale kan da
inngå i materiale fra samlingen og bli tilgjengelig i museet på Alvenes samt hos
alle som ønsker dette.
Vi ser frem til en positiv dialog med dere alle og til å kunne få til en
slektssamling på Alvenes i bestefar og bestemor sin positive ånd og tanker.
Dette notat sendes til følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petrine Arntsens etterkommere v/Ninni Kirkefjell
Kristine Arntsens etterkommere v/Roald Arntsen
Anna Bendiksens etterkommere v/Anders Ånderbakk
Ottar …..
Olga Olsens etterkommere v/Antonie Andorsen
Johan Jensen v/Jan Jensen
Hans Jensens etterkommere v/Jens Berglund
Elias Weeks etterkommer v/Karen Long, California
Karen Ånderbakks etterkommere v/Anders Ånderbakk

De personer som får dette brev, må ta arbeidet med å svare på vedlagte ark eller
overlevere arket til en som med sikkerhet vil svare. Likeledes distribuere dette
til øvrige familiemedlemmer. Det er ønskelig at svarskjema skrives på PC.
Vi ønsker også tilbakemelding på om tidspunktet passer.
Med kjærlig hilsen
Anne, Elin og Jens
Tlf. Jens
Tlf. Elin
Tlf. Anne

75 56 21 73 (92 41 49 57), hytta 75 77 69 63
76 95 67 54, hytta 75 77 69 69
75 64 31 38

P.S. Øvrige arrangementsmessige forhold som hva hver enkelt må ta med til samlingen og hva vi må
betale skal vi komme tilbake til senere.

Program for slektsstevnet i Alvenes i juli 2002
Fredag 12. juli 2002
10. Ankomst Alvenes og innkvartering. Utlevering av program og betaling til
Jens.
11. Kl. 20.00 serveres middag med dessert og kaffe, (se bookingskjemaet
hvor du skal spise – utleveres ved ankomst).
Deltakerne ordner selv med vin/øl til maten. Vann serveres fra kjøkken.
12. Gå i våre forfedres fotspor – tenke og mimre…
Bli kjent med hverandre.
13. Alle skal gå til ro i rimelig tid. Fra kl. 01.00 skal det være stille i alle
hyttene og campingvognene.

Lørdag 13. juli 2002
•

Kl. 08.00 – 09.30 Frokost (se på bookingskjema hvor du skal spise).

•
Kl. 10.00 – 12.00 Samling i museet for gruppe 1 (familien til Petrine
og Olga) – 24 personer.
•
Kl. 12.00 – 14.00 Samling i museet, gruppe 2 (fam. Krisitne, Johan,
Elias og Karen) – 25 personer.
Det blir fotografert og tatt opp video i museet.
Det blir servert kaffe og kaker i museet !
De som ikke er i museet prater og hygger seg sammen og blir bedre kjent
med hverandre.
•

Kl. 14.00 Lunsj

•
Kl. 15.30 Fotografering ! Dere må påse at alle medlemmer i familien
er samlet slik at vi slipper ventetid. Først skal vi ta bilde av hver familie.,
og vi starter med den eldste familien Petrine. Deretter Kristine o.s.v. og
tilslutt samtlige deltakere på samme bilde. Dere må være pyntet for
middag under fotograferingen.
•

Kl. 17.30 Samling i Lakså grendehus til slektstreff med middag

•

Kl. 18.00 Velkomst med aperitiff.

•

Kl. 18.30 Middag med dessert, kaffe, likør/cognac.

•
Deltakerne ordner selv med vin/øl og brus til maten (vann serveres
fra kjøkkenet).
Etter hovedretten blir det taler og historier.
•

Kl. 21.30 Dans

•

Kl. 23.30 Nattmat.

•
Kl. 01.00 Festen slutter.
Drosje/buss kan bestilles for transport til Alvenes for de som ikke kan
kjøre selv.
P.S. Det blir fotografert og tatt opp videofilm av det meste som skjer på
festen.

Søndag 14. juli 2002
•
Kl. 09.00 – 10.30 Frokost
Vi har endret programmet slik at det ikke blir tur til Torvsjåen eller
Belkjosen.
•
Kl. 11.00 Besøk på kirkegården på Nordfold hvor Nora og Jens
Eliassen samt flere andre av familiemedlemmene er gravlagt.
De som ikke ønsker å være med, kan fortelle flere historier, drikke kaffe
og bare kose seg.
•

Kl. 13.30 Lunsj og etter hvert hjemreise.

Vi takker for samværet og bytter adresser og telefonnumre og sier på gjensyn !

_________den________
Til Jens Berglund
A Hellandsv. 1 A
8019 Bodø
Tlf. 75 56 21 73 (952-90753), (hytta 75 77 69 63)

Påmelding til slektsstevne på Alvenes 12.,13. og 14. juli 2002.
Vi tegner oss hermed på ovenfornevnte samling:
Navn:

Adresse:

Tlf.

Vi vil reise til Alvenes på følgende måte:__________________________________________
Vi tar med sovepose eller teppetrekk og hodeputetrekk med laken samt håndduker. Vi tar
også med fottøy for å gå i skog og mark dersom vi skal være med til torvsjåen.
Eventuelle drikkevarer til hygge og kos medbringes av hver enkelt.
Vi har anledning til å ta med oss campingvogn med plass til oss selv: Ja
Vi ønsker heller å bo på Nordfold Kro og Motell og selv betale det det koster.

Nei
Ja

Vi er inneforstått med at vi selv ordner med godt humør, positive holdninger og medbringer
gode historier….
Frist for påmelding er 1. mars.
Det er bare fint om påmelding sendes tidligere av hensyn til planleggingen.
_______________________________________
______________

Avsender

DELTAKERBEVIS

