Hyvä sukuseuran jäsen

29.1.2014

Jälleen lähestyy se aika vuodesta, jolloin on yhteisen tapaamisen ja vuosikokouksen aika. Lisäksi
meillä on mukavia uutisia matkan merkeissä. Tämän kirjeen laskuliitteellä voit päivittää myös
jäsenasiasi kuntoon.
Vuosikokous
Aika

Hutrin Sukuseura ry:n vuosikokous pidetään Forssassa, Museotila
Hevossillassa. Osoite on Tampereentie 450, 30100 Forssa.
26.4.2014. alkaen klo 12.00.
Kokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat. Aloitamme
kokouksen klo 12.00 yhteislaulan kera. Kokouksen aikana emäntä kattaa
meille hämäläisen pitopöydän. Ruokailu klo 13.30 omakustannushintaan
30 €/henkilö, jonka keräämme ennen kokouksen alkua. Ruokailun jälkeen
tutustumme tilaan ja sen esineistöön. Klo 15.30 kahvitarjoilu, jonka
yhteydessä pidämme pienet arpajaiset. Varaa kolikoita mukaan.
Ilmoittautuminen
Järjestelyjen ja ruokailun vuoksi pyydämme sinua ilmoittamaan
osallistumisesi (nimi ja henkilömäärä) sukuseuran esimies Risto Hutrille
31.3.2014 mennessä. Puh. 0400 981 627 tai email: ristohutri@hotmail.com.
Voit ilmoittautua myös Internetin kautta kirjoittamalla viestisi kotisivujen
vieraskirjaan: http://suvut.genealogia.fi/hutri/

Matka Viipuriin ja Antreaan 2. - 3.5.2014
Seuran hallitus on valmistellut yhden yön matkaa Viipurin ja Antrean
alueelle. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Vihdin Liikenne Oy VLMatkat. Asiantuntijaoppaana toimii kenraaliluutnantti Pentti Lehtimäki.
Matkaohjelma on tämän tiedotteen liitteenä.
Matkan hinta on 365 € /henkilö kahden hengen huoneessa, mikäli
osallistujia on vähintään 20 ja 405 € /henkilö kahden hengen huoneessa,
mikäli osallistujia on vähintään 15. Yhden hengen huoneen lisämaksu on
arviolta 35 €.

Ilmoittautuminen
Matkan varmistumisen ja järjestelyjen vuoksi pyydämme sinua
ilmoittautumaan sukuseuran esimies Risto Hutrille (yhteystiedot edellisessä
kappaleessa) ma 24.2.2014 mennessä. Lisäksi matkatoimisto tarvitsee
nimesi, kotiosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi sekä tiedon
hotellihuoneista (yhden vai kahden hengen huone).
Ilmoittautumisajan päätyttyä seuran yhteyshenkilö tiedottaa sinulle
puhelimitse tai sähköpostilla, toteutuuko matka. 200 euron suuruinen
ennakkomaksu tulisi maksaa viimeistään pe 28.2.2014 sukuseuran tilille :
Op Riihimäki FI91 5396 0220 0296 99.
Lähdetään isolla joukolla mukavalle matkalle nauttimaan keväästä ja
hyvästä seurasta. Pyydä mukaan ystäväsi, tuttavasi tai naapurisi, hekin
ovat lämpimästi tervetulleita.
Tervetuloa vuosikokoukseen - tavataan ensin Forssassa!
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