
 

SVENSKA WRANGELFÖRENINGEN 

 

 

Kära släktingar och vänner! 

 

Svenska Wrangelföreningen har den stora glädjen att än en gång bjuda in till familjeträff 
med tillhörande stämma, denna gång i Skåne, närmare bestämt i Lund med omnejd! 

Det preliminära programmet ser ut enligt följande: 

 

Fredag 26 augusti 

Cirkatider Vad Var 

Under dagen Ankomst till Lund och incheckning  Hotell Concordia. 

18.00 Välkomstdrink och mingel och lättare 
förtäring 

Bakfickan Meat restaurant 

Lördag 27 augusti 

10.00 Bussresa med guide Genarps kyrka 

12.00 – 13.00 Ankomst och Lunch Häckeberga slott 

13.30 – 15.30 Bussturen fortsätter Hyby gård 

16.00 Åter Lund Hotell Concordia 

17.30 – 18.30 Familjemöte (stämma) Hotell Concordia 

18.30 - Familjemiddag Klostergatans Vin o Delikatess 

Söndag 28 augusti 

Dagen disponeras fritt av deltagarna 

Program  

Fredagens mingel sker på  Bakfickan till restaurant MEAT som ligger på Kattesund 8 
i Lund. Det är bara ett par minuters promenad dit från hotell Concordia. Vi har där en 
lokal med soffhörna, bar och vi har bokat middagsbord i förväg. Här betalar var och en 
sin egen förtäring.   

Lördagens utflykt är en guidad bussresa med guiden Ralph Edheim som ska vara vår 
ciceron under dagen. Tänk på att det mesta av guidningen kommer att ske utomhus så 

anpassa klädsel till väder och vind samt ha bra promenadskor! 

Vår färd går i släkten Wrangel von Brehmers fotspår med ett be-
sök först till Genarps kyrka i vars socken vi huvudsakligen kom-
mer att röra oss under dagen. Kyrkan är byggd som en basilika på 
1500-talet och hyser bland annat gravar för ätten Wrangel von 
Brehmer.  

  

Ungefärlig tidplan: 
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Färden fortsätter därefter till Häckeberga slott där lunch intas till 
självkostnadspris. Häckeberga byggdes ursprungligen av Tönnes 
Wrangel von Brehmer. Idag drivs slottet som restaurang- och konfe-
rensanläggning. Här har även den svenska Whisky-tillverkaren Mack-
myra ett Whisky-lager (som vi dock inte ämnar besöka)! 

Stärkta av måltiden fortsätter färden till Hyby gamla sätesgård. Hyby förvärvades ur-
sprungligen av Valdemar Vilhelm Wrangel von Brehmer 1812 och har gått i arv som fi-
deikommiss fram till och med våra dagar då gården övertogs 1966 av SWF:s framlidne 
kassaförvaltare, Gösta W. Gården ägs nu av en ofrälse privatperson.  
Läs mer om Hyby HÄR » 

I Hyby gamla kyrka som har anor sedan 1100-talet finns det också vackra muralmål-
ningar att beskåda  

Väl tillbaka i Lund ges utrymme för egen tid tills vi 
samlas för den sedvanliga familjestämman klockan 
17.30 på hotell Concordia.  

Den sedvanliga familjemiddagen intas därefter på 
Klostergatans Vin o Delikatess som ligger en kort promenad från hotell Concordia. 
SWF bjuder som vanligt på middagen för medlemmarna. Här är det viktigt att du som 
har önskemål om specialkost anger detta vid anmälan! I övrigt går det att välja mellan 
antingen kötträtt och fiskrätt, något som även måste uppges vid anmälan. 

Söndagen den 28 augusti  
Här har vi inte några aktiviteter inplanerat så dagen är fri för egna aktiviteter. Passa på 
att besöka Domkyrkan – Nordens främsta romanska katedral, eller varför inte ett be-
sök på Kulturen i Lund med dess friluftsmuseum? Eller så kan du som spelar golf ta en 
runda på Bokskogens golfklubb (se mer info nedan). 

 

Praktisk information 

 

Hotellrum är preliminärt reserverade på hotell Concordia i Lund fram till den 12 juli. 
OBS! Du måste själv göra din reservation direkt hos hotellet! Vid bokning uppge att 
du tillhör Svenska Wrangelföreningen då vi har vikt ett antal rum för tillfället och som 
hotellet håller åt oss fram till 12 juli. Efter den 12 juli kan vi inte garantera tillgången 
på rum! 

Hotell Concordia 

Stålbrogatan 1, 222 24 Lund 

Tel 046-135050 

info@concordia.se 

http://www.concordia.se 

  

Hotell 

https://web.archive.org/web/20060211110543/http:/www.algonet.se/~sylve_a/hyby.htm
mailto:info@concordia.se?subject=Rumsbokning
mailto:info@concordia.se?subject=Rumsbokning
http://www.concordia.se/
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Fredag: 

Bakfickan Restaurang MEAT Adress: Kattesund 8 (cirka en minuts gångväg från hotell 
Concordia) Cirkapris 3-rätters meny: 495 kr/pers (exkl. dryck) 

Lördag (Utfärd): 

Lunch Häckeberga Slott Cirkapris 275 kr/pers (inkl alkoholfri dryck samt kaffe med 
kaka) 

Lördag (Familjemiddag): 

Restaurang Klostergatans Vin & Delikatess Adress: Klostergatan 3 (cirka 5 minuters 
gång från hotell Concordia) Familjemiddagen står SWF för.  
OBS! ange måltidsalternativ (Kött/Fisk/Veg.) vid anmälan till mötet 

 

Bokskogen GK  

Gamla banan: Green-Fee cirka 700 kr – 900 kr 

Kungsbanan: Green-Fee cirka 550 kr – 700 kr 

Ange intresse och hcp vid anmälan (Viss rabatt kan erhållas då Gösta Wrangel von 
Brehmer var hedersmedlem på golfklubben). 

 

Busstransport är ordnad för vår utfärd på lördagen. Till ciceron under färden har vi an-
litat guiden Ralph Edheim som berättar om bland annat om de Wrangel-kopplingar 
som finns till våra resmål. Utfärd och guidning bekostas av föreningen. Måltider och 
övrig förtäring under dagen bekostas av medlemmarna själva. 

 

SWF bekostar som vanligt 2 övernattningar/medlem. Hotellrum bokas av medlem-
marna själva. Utlägget återbetalas av föreningen i efterhand mot uppvisande av kvitto. 
Du kan ange ett kontonummer för utbetalning till ordförande (CG) i samband med 
stämman för smidigare hantering.  

Utöver detta bekostar föreningen: 

• Fördrinken vid fredagens mingel 

• Utfärd och guidning på lördagen (Dock ej måltider under dagen) 

• Familjemiddagen på lördagskvällen. 

Alla övriga kostnader står deltagarna själva för. 

Restauranger 

Golf 

Busstransport & Guidning (Utfärd lördag) 

Kostnader 
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~~~ Gör anmälan senast 12 juli 2022   ~~~ 

Använd vårt webb-formulär som finns på wrangel.org för att anmäla dig och din fa-
milj. Du kan anmäla upp till 4 personer  på samma formulär! 

I anmälan ska du ange förutom kontaktpersonens adressuppgifter även: 

• Övriga namn (ifall bokningen görs för flera personer) 

• Om ni vill ha plats på utfärdsbussen under lördagens utfärd 

• Välja måltidsalternativ till familjemiddagen (samt ev. allergi) 

 

 
En förutsättning för allt detta är givetvis att du har betalat den föreskrivna medlemsav-
giften för innevarande period. Nedan finns de uppgifter du kan behöva för detta ända-
mål. OBS! Var noga med att på inbetalningen precisera för vilka personer 
inbetalningen gäller. 

 

Väl mött den 26 augusti! 

På styrelsens uppdrag 

CG Wrangel 

Ordförande 

Medlemsavgiften omfattar en treårsperiod det vill säga hela normalperioden mellan 
ordinarie föreningsmöten. Den uppgår till SEK 300 för enskild medlem och SEK 
500 för hel familj med hemmavarande barn, skrivna på samma adress. 

Medlemsavgiften kan som vanligt inbetalas på flera olika sätt: 

Insättning på föreningens konto SEB  5851-10 033 55 

Inbetalning via bankgiro  5763-8546 

Betalning via internationella system: 

IBAN:  SE 145000 0000 058511003355 

BIC:  ESSESESS 

Anmälan till familjemötet 

Medlemsavgift 2022 – 2025 

https://wrangel.org/?page_id=5096

