
Sukuyhdistys	  	  Hohenthal	  	  ry	  
Släktföreningen	  	  Hohenthal	  	  rf	   Medlemsbrev augusti 2017	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bästa medlem!	  
	  
	  

Kallelse till släktföreningens stadgeenliga årsmöte 14.10.2017	  
Stadgenligt släktmöte hålls 14.10.2017 i Ylistaros församlingshem, Markinsolantie	  	  2	  	  B.	  
Föredragningslistan	  finns	  som	  bilaga.	  Priset	  för	  middagen	  är	  22€/person,	  för	  barn	  4-‐11	  år	  är	  priset	  
11€/barn.	  Middagsaviften	  betalas	  in	  på	  föreningens	  konto FI70471	  	  410201	  	  25800.	  
Anmälningar före	  30.9.2017	  	  på adress hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com	  	  eller per telefon	  
040	  	  5866477/Vuokko	  	  Heikkilä-Kankkonen.	  
	  

Programmet för släktföreningens 70-års jubileumsmöte 
 
 11.30  Vi möts vid major Clas	  	  Jakob	  	  Bogislaus	  	  von	  	  Hohenthalin minnessten. Han är	  den   
   finländska släktgrenens anfader. Kördirektiv i slutet av brevet. 
	  

Matti	  	  Kolehmainen	  	  berättar	  om	  personen	  och	  vi	  lägger	  ner	  blommor	  vid	  minnesstenen.	  	  
Från gamla gravgården förflyttar vi oss till kyrkan. 	  
Kyrkan presenteras  
Sång	  
Sopran	  	  Olga	  	  Heikkilä,	   Matti	  	  Kolehmainen ackompanjerar	  
	  

12.30	   Anmälan,	  	  välkomstkaffe och en salt bit på möteslatsen 	  
	  
13.00	   Stadgeenligt släktmöte	  	  

Gruppfoto	  
	  

14.00	   Sång	  
sopran	  	  Olga	  	  Heikkilä,	  	  	  Matti	  	  Kolehmainen ackompanjerar	  
	  
Tillbakablick på släktmötena och hälsningar till släktföreningen 
Ordförande	  	  Tapio	  	  Aaltonen	  
	  
Läpi	  	  harmaan	  	  kiven,	  	  kauppaneuvos	  	  Samuli	  	  Harima	  	  1879-1962	  
Föredrag av bokens författaren, docent  Lasse  Kangas 
 
Samsång under lednig av	  	  Matti	  	  Kolehmainen	  	  	  
	  
Att hitta sin släkt/sina släktningar 	  
Kirsi	  	  Oksanen	  
	  
Släktens betydelse ur ett ungt perspektiv 	  
Pauliina	  	  Keltikangas	  



15.30	   Mat och fri samvaro	  
	  
18.00	   Jubileumsmötet avstlutas	  
	  
	  

Medlemsprodukter	  
Medlemsprodukterna kan köpas på mötesplatsen	  
Produkter som bör förhandsbeställas: 

T-skjorta	  15	  	  €/st,	  	  i färgerna svart och vitt 	  	  
Skrämmössa	  	  8	  	  €/st	  	  ,	  	  i flera färger	  
Collegetröjor	  	  20-25	  	  €/st,	  	  i flera färger	  

Utan förhandsbeställning	  
Standard	  	  29	  	  €/st	  
Textilvapenmärken	  9	  	  €/st	  
Frimärksark10	  	  st/22€	  
Adresser	  	  6	  	  €/st.	  
Pins	  	  3	  	  €/st	  

Kontantbetalning	  
 
Föhandsbeställningar	  	  hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com 
Boken	  	  Läpi	  	  harmaan	  	  kiven	  	  kan också köpas på mötesplatsen för 38,50	  	  €	  
	  

Medlemsregistret	  
I enlighet med vår regler har sådana medlemmar som inte under tre år betalt sin medlemsavgift avförts 
från medlemsregistret. Föreningen har nu 163 medlemmar. 	  
	  

Kontaktuppgifter	  
Vi informerar också på vår hemsida http://hohenthal.org/	  	  och på 
Facebookin	  	  	  https://www.facebook.com/pages/Sukuyhdistys-Hohenthal/263210603781533.	  	  	  
Logga in på Fabebook och anslut dig till vår slutna grupp där vi diskuterar mellan våra träffar.	  
Medlemsbrev skickas som e-post till dem som angett sin e-postadress i sina kontaktuppgifter.	  
Du kommer väl ihåg att uppdatera eventuella förändringar i dina kontaktuppgifter? 	  
Alla styrelsemedlemmar kan nås på adress hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com	  
	  

Kollektivtrafiken	  

Någon kollektivtrafik till Ylistaro finns inte på lördagar. T.ex. taxi från Seinäjoki till Ylistaro för två 
kostar ca	  	  25	  	  €/pers.	  
	  

Köransvining till Gamla gravgården	  

Från kyrkan svänger du till vänster och sedan omedelbart till höger på Kirkkotie. Avståndet från kyrkan 
ca en kilometer. Gravgården ligger på höger sida.	  
	  
	  
	  
	  

En trevlig sensommar och höst! 
Välkommen att tillsammans i Ylistaro fira vår 70-åriga förening!  
 

Styrelsen 


