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Bästa medlem!
Släktträffen i Nådendal 30.8.2014
Den stadgeenliga släktträffen hölls Nådendal 30.8.2014. Mötet valde Tapio Alltonen till ordförande för
perioden 2015-2017. Övriga ordinarie medlemmar i styrelsen blev; Matti Kolehmainen Anne Hohenthal,
Leila Hohenthal ja Vuokko Heikkilä-Kankkonen. ersättare; Timo Nylund, Sirpa Björk ja Sari Mattila. Mötet
valde enhälligt fler medlemmar till styrelsen än vad stadgarna förutsätter. Motiveringen var
verksamhetsperiodens utmaningar; överlämnandet av släktuppgifter till nationalarkivet samt förberedelserna
för 70-årsjubiléets släktträff. Styrelsen uppmanades fortsätta utveckla nätsidorna.
Arkiveringen av släktens uppgifter
Avsikten är att överlämna materialet till Finlands Nationalarkiv i två kategorier: Släktföreningen Hohenthal
rf:s material och släkten Hohenthals material. I den förra kategorin finns föreningens officiella material och i
den andra släkthändelser och material relaterat till personer. I den senare kategorin kan uppdelning göras
per släktgren och familjevis och detta dessutom i kronologisk ordning. Styrelsen går ännu genom det
erhållna materialet och det överlämnas under år 2015. Om ni har material som ni vill överlämna för att
arkiveras, vänligen ta kontakt med någon av styrelsens medlemmar.
Ännu hinner du – vi ses i Tammerfors på teater!
I Tammerfors bjuds på bra teater lördagen 11.4.2015 kl. 13.00. Kom med och njut av Työväen teatteris
komedi Vielä ehtii! Biljetter 36/34/31 euro. Efter föreställningen mat och fri samvaro. Om platsen meddelas
senare.
Anmälan till föreningens e-postadress: hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com
Biljetterna och maten betalar var och en för sig.
Vetil släktgren håller möte 29.8.2015
Om detta informeras med senare. Följ också med våra nätsidor. Det lönar sig att arrangera också andra
lokala träffar. Behöver du kontaktuppgifter står styrelsen till tjänst.
Nu kan du köpa släktföreningen egna frimärken !!!
Vill du skicka post frankerade med släktens frimärke? Nu kan du köpa 1 och 2 klassens frimärken med
släktvapnet. Frimärkena finns i ark om 10 st. och ett ark kostas 20 euro oberoende av klass.
Beställningar kan skickas till hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com
Betalning till konto FI7047141020125800. Frimärkena levereras då betalningen kommit in på kontot.
Kontaktuppgifter
Vi informerar också via nätsidan http://hohenthal.org/ och Facebook
https://www.facebook.com/pages/Sukuyhdistys-Hohenthal/263210603781533. Anslut dig till vår slutna
Facebook-grupp. Där kan vi diskutera också mellan våra träffar!
Alla styrelsemedlemmar nås på hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com
Fridfull jultid och gott nytt år 2015!
Styrelsen

