
 

Inbjudan till släktmöte 2019  

på Skokloster 

den 28-29 september  

Välkommen till grevliga och friherrliga ätterna von Essens släktmöte 2019. Tre år har gått sedan vårt 
senaste släktmöte i Tallin, Estland och det är hög tid att träffas igen under lika trevliga former. 
 
Mötet äger rum lördagen den 28 september med förhandlingar och middag på Skokloster Hotell & 
Restaurang, Skoklostervägen 89, 746 96 Skokloster. Söndagen den 29 september anordnas en 
guidning av slottet med efterföljande lunch.  

 
Program 
Lördagen den 28 september 
kl 15.00 Valfri ankomst till Skokloster. Släktföreningen bjuder på kaffe   
kl 17.00 Släktmötesförhandlingar i f d bilmuséet (ombytta för middag)  
kl 17.30 Fotografering framför slottet  
kl 18.00 Mingel i hotellfoajén 
kl 19.00 Middag. Klädsel: kavaj 
 
Söndagen den 29 september 
kl 10.00  Guidad visning av slottet  
kl 12.00  Lunch  
kl 13.00  Skjutbanan för intresserade 

 
Alla som är födda von Essen som fyllt 15 år äger rätt att deltaga. Även maka/make/sambo till Essar. 
Detsamma gäller utgifta kvinnors barn. Deltagandet förutsätter betald årsavgift. Söndagen är även 
barn under 15 år välkomna. 
 

Kostnad  
Middag på Skokloster:  

- Ungdomar över 25 år: 650 kr 
- Ungdomar 25 år och under: 400 kr 

 
Priset för middagen inkluderar drink, förrätt och varmrätt med vin, dessert och kaffe. Avec och 
önskad dryck efter maten står var och en för.  
 
Priset är subventionerat av släktföreningen och för att uppmuntra ungdomar att deltaga har 
släktrådet beslutat att ytterligare subventionera priset för de som är 25 år och yngre.  



Lunch dag 2: 
- Deltagare över 10 år: 100 kr.  

 
Släktföreningen subventionerar överskjutande del samt deltagare 10 år och under. 
 
Övernattning på Skokloster: 
Var och en bokar och står för kostnaden för övernattning på Skokloster. Enkelrum kostar 698 kr och 
dubbelrum 1 050 kr per natt. Frukost ingår inte utan kan köpas till för 200 kr per person alternativt 
100 kr för en frukostlåda. bokning@skokloster.se eller 018-38 61 00. 
 
Skokloster Hotell & Restaurang ägs och drivs av Fredrik von Essen (son till Carl-Ulrik och Else). 
Senaste gången vi hade släktmöte där var för 22 år sedan, 1997 i oktober. Dessförinnan har 
släktmöte hållits på Skokloster vid två tillfällen, 1949 och 1970. 

 

 
 
Den som har någon intressant eller rolig släkthistoria får gärna berätta den i samband med 
middagen.  
 

Anmälan 
Vi är tacksamma om anmälan sker via e-post till Nutta Kinch på adress nutta@belteberga.se.  
Detta underlättar insamlandet av e-postadresser för framtida kommunikation – för besparing av 
miljö och utskickskostnader. 
 
Saknar du mail kan anmälan postas till Margaretha Kinch, Belteberga, 253 42 Vallåkra. 
Uppge förnamn, efternamn, mailadress (om möjligt) och födelseår på de personer som anmäler sig. 
Uppge om anmälan avser hela programmet eller endast dag 1 eller endast dag 2.  
 
Årsavgiften för de tre senaste åren (om ej betald) betalas samtidigt som deltagaravgiften. (Under 18 
år gratis. Fr o m 18 år 100 kr/år. Ständigt medlemskap 2 000 kr). För de som tyvärr inte kan delta på 
släktmötet emotses endast årsavgiften. 
 
Deltagar- och/eller årsavgift betalas till Essenska släktföreningen på bankgiro 420-8542 samtidigt 
med anmälan senast den 20 juni 2019. Ange samtliga namn även på betalningen tack. 
 
Vi välkomnar er att gå in på släktföreningens hemsida www.vonessen.com för löpande uppdatering 
av nyheter.  

 
Välkomna alla kära släktingar önskar släktrådet! 

 
Vid frågor kontakta Beata Hammarskiöld 073-981 17 07 eller Hans von Essen 072-218 75 99. 

Så här hittar du till Skokloster 

Kör E18 mot Enköping. Vid trafikplats 148 – Bro, följ 

skyltarna för 269 i riktning Skokloster/Sigtuna i 11,5 km. 

Fortsätt på väg 263 i 3,4 km. Sväng höger in på C 555 i 11,5 

km. Räkna med 55 minuters körning från Norrtull. 
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