V.C.i.S.
2000

Stockholm, den 3:e advent

Bästa Corpsstudenter i Sverige!
Till våren är det fem år sedan V.C.i.S. hade sin första stora
sammankomst, med alla Corpsstudenter, som enligt registren var
bosatta i Sverige, inbjudna. Föreningen är visserligen några år äldre än
så, men bestod de första åren endast av Peter Priebe, Jerker Molin, och
undertecknad.
Det första stora mötet firades i form av en s.k. vårkneipe med tio
närvarande, bland andra den dåvarande tyske ambassadören i
Stockholm. Lokal var ett chambre séparée på anrika Hasselbacken.
Därefter har antalet gäster varierat mellan 7-10 per gång. Sammanlagt
är det 21 personer som varit närvarande på någon av träffarna. Bland
dessa har en varit en icke-corporerad gäst, tre gäster från andra typer
av Dachverband än Kösener och Weinheimer, och två har varit tyska
Corpsstudenter på tillfälligt besök i Sverige.
En av de sistnämnda, Axel Glaessgen från Suevia München gästade oss
1997, men har nu slagit ned sina bopålar för gott i Stockholm. Vi
önskar honom extra välkommen! Även Marcus Darlin som flyttat till
Stockholm från Lund och närvarade för första gången i våras, hälsas
varmt välkommen. (Han kan f.ö. sägas vara ett resultat av V.C.i.S.
Nachwuchsarbeit eftersom vår medlem Molin intresserade honom för
den Corpsstudentiska tanken redan innan studietiden i Heidelberg .)
Sedan ett par år har den allmänna önskan varit att Stammtisch skall
hållas oftare än en gång per år. (Det har vidare förts fram vissa
önskemål om att ibland även fira Kneipe.) Det är min förhoppning att
vi från och med nu skall kunna träffas lite mer frekvent än tidigare och
ovan nämnda Axel Glaessgen har lovat att vara mig behjälplig i arbetet
med att planera Stammtisch och andra aktiviteter.

Årsavgiften för 2001 ligger på 40 kr och kan betalas vid nästa
sammankomst, till undertecknads personkonto 701022-0312. Skriv ut
att det rör V.C.i.S. Vi får även vädja till fler att bli betalande
medlemmar, eftersom vi idag skickar inbjudningar till dubbelt så
många som hjälper till med kostnaderna.
De personuppgifter vi har är nu nästan tio år gamla. Om någon känner
till en i Sverige boende Corpsstudent som inte får kallelser så var
vänliga och informera om detta. Tänk även på att adressändra ifall Ni
själva skulle byta adress. Även tyska Coleurstudenten som inte tillhör
Kösener eller Weinheimer kan föras upp på vår utskickslista, då som
Verkehrsgäste. När alla adresser är aktualiserade är det vår avsikt att
sända ut en adresslista.
Med detta brev medföljer sedvanlig inbjudan till årets Stammtisch på
det vackra Zum Franziskaner, vilket för övrigt är Stockholms äldsta
krog. Väl mött där!
Ein fröhliches Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Edward Blom
08 - 21 57 44

