
Släktmötet 2006. 
 
Släkten Slotte höll sitt femtonde släktmöte i Nedervetil lördagen den 8 juli 2006. 
Gästerna samlades vid Nedervetil kyrka och efter den traditionsenliga 
uppvaktningen vid släktgravarna hölls en stilla stund i kyrkan. Pamela Granskog, 
numera modersmålslärare i Helsingfors, talade under rubriken ”Att komma 
tillbaka” och för högklassiga musikinslag stod Milla Saarukka och kantorsfamiljen 
Granvik. 
 
Efter kyrkogången bjöds de nästan 500 gästerna på köttsoppa vid Gillestugan, 
lunchen avnjöts till tonerna av Nedervetil Hornorkester. Huvudfesten inleddes 
med allsång och hälsningstal av släktföreningens ordförande Margita Lukkarinen. 
Avlidna släktmedlemmar hedrades med ljuständning och stämningsfull 
klarinettmusik av Milla Saarukka. 
 
Som festtalare denna gång hade styrelsen lyckats engagera författaren Kjell 
Westö, vars mormorsfar Hugo Sandbacka föddes på Sandbacka i Nedervetil. 
Westös personliga och mångbottnade tal, ”Att sälja en gammal pinnsoffa fast 
man inte vill” eller”Den långa och krokiga vägen hit” handlade bland annat om 
vådan av att tackla och förvalta det österbottniska arvet. Den nybildade duon 
Kalle Sundman och Martin Ahlskog sjöng två humoristiska sånger innan 
föreningens viceordförande Jan-Erik Nygren presenterade föreningens hemsida, 
där man nu har tillgång till släktboken i elektronisk form. Släktboken uppdateras 
kontinuerligt och nya uppgifter kan lämnas till viceordföranden. 
Försöket att delvis förnya konceptet för släktmötet syntes i en satsning på eget 
parallellt program för barnen under ledning av Nina Plogman. 
 
Vid årsmötet återvaldes Margita Lukkarinen till ordförande i styrelsen Även de två 
övriga styrelserepresentanterna från Slottegrenen, Clas-Eirik Slotte och Annika 
Björklund, återvaldes. Sandbackagrenen representeras under den kommande 
verksamhetsperioden av Kaisa Karlström, Jan-Erik Nygren och Siv Brandt. Till ny 
styrelsemedlem från Tolvmansgrenen valdes Dick Björklind. 
 
Efter årsmötet sjöngs ”Slumrande toner” unisont och sedan fanns tid för kaffe, 
fotografering och umgänge med gamla och nya bekantskaper inom släkten. 
 
Klockan 18.00 inleddes kvällsprogrammet med hornmusik.Vi fick än en gång 
njuta av duon Kalle & Martin, samt av sång och pianomusik av Katja Slotte. Katja 
framförde en egen tonsättning av en dikt skriven av systern Nina Plogman. 
Kvällen avslutades med dans till Nedervetil hornorkester 


