Kära släktingar samt medlemmar av Svinhufvudstiftelsen!
Svinhufvud af Qvalstad härstammar från Dalarna i Sverige och har därifrån via Uppland färdats över Östersjön till
Finland. Vi vill nu inbjuda er på en resa för att ta del av släktens svenska historia. Resan planeras fredag till söndag den
27-29 september 2013.
Fredagen den 27 september kommer en buss att ta er från Stockholm upp till Falun/Stora Kopparberget i Dalarna där
Svinhufvudsläktens början står att finna under 1400-talet. Vi kommer här att besöka gamla släktgårdar och andra
sevärdheter. Efter en övernattning i Dalarna går bussen åter mot Stockholm på lördagen. Vi kommer på återresan
stanna till vid Kvallsta säteri som ligger i Knivsta kommun mellan Uppsala och Stockholm. Denna gård har givit namn åt
vår släktgren; af Qvalstad. (Då Svinhufvudsläkten spreds över Sverige delades den upp i två släktgrenar: af Qvalstad
samt i Westergötland). På lördagkvällen öppnar Margareta Piehl sitt hem och bjuder in till middag i Stockholm.
Söndagen den 29 september blir det lunch i Riddarhuset i Stockholm. För dem som ej har möjlighet att vara med på
hela resan, så går det bra att enbart deltaga i Stockholmsaktiviteterna.
Resans program:

Fredag 27 september
09:30 Siljaresenärer hämtas med buss i Värtahamnen
10:15 Övriga resenärer hämtas med buss vid Stockholms centralstation
Bussesa till Falun, och visning av dagbrott och museum Falu koppargruva
Övernattning på Hotell i Falun + Middag
Lördag 28 september
Guidad tur med buss till släktgårdar i Falutrakten
Besök på Kvallsta säteri och Östuna kyrka i Knivsta kommun
20:00 Middag hos Margareta Piehl, Engelbrektsgatan 25, Stockholm
Söndag 29 september
11:00 Visning av Riddarhuset, Stockholm
12:00 Lunch på Riddarhuset

Anmälan och kostnad:

Anmälan sker senast 15 mars 2013 på www.delegia.se/svinhufvud2013. Detta är en webb- och registreringssida för
Svinhufvud af Qvalstads svenska exkursion. Här finns anmälningsformulär samt allmän information kring resan.
Informationen kommer fortlöpande att uppdateras. Länk till denna anmälningssida finns även på www.svinhufvud.fi.
Vill man vara med på hela resan kommer detta att kosta ca 2200 SEK. Då ingår bussresa t.o.r Dalarna 27-28/9 ink.
guidning och lunch x 2, middag samt övernattning i dubbelrum Falun (enkelrumstillägg 275 SEK).
I priset ingår också lunch + dryck Riddarhuset söndag 29/9, Stockholm
Middag samt dryck lördag 28/9 bjuder Margareta Piehl på.
Vill man enbart deltaga på lunchen på riddarhuset söndagen den 29/9 kostar det ca 700 SEK.
I priserna ingår EJ: Resa flyg/båt Stockholm + transfer. Middagsdryck 27/9. Övernattning Stockholm 28/9.
Priserna kommer styras av antal anmälda resenärer. Slutgiltiga priser kommer att redovisas på registreringssidan under
april månad och betalning sker senast 31 maj 2013. Finska resenärer betalar in till släktföreningens finska Nordeakonto: FI50 1313 3500 0004 21. Svenska resenärer betalar till svenskt Nordea-konto: 3204 01 88878. Anmälan
anses bindande vid betalning. Vid avanmälan från Dalaresan fram till 30 dagar innan avresa återbetalas allt utom 500
SEK. Vid sent uppkomna förhinder eller sjukdom försöker vi lösa detta i möjligaste mån, men återbetalning kan ej
garanteras på grund av fasta kostnader och bokningar.

Hoppas att ni tycker att programmet verkar spännande, och att ni vill följa med på denna resa. Med tanke på Dalaresans
utförande och program har vi satt en åldersgräns på 12 år för barn. Glöm ej att anmälan skall ske senast 15 mars 2013
så att vi kan koordinera resursbehov för resans genomförande.

Hjärtligt välkomna önskar organisationskommittén!

Pehr & Marie Sommar
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