HYNYSTEN SUKUTAPAAMINEN LAPPEENRANNASSA
5. – 6.8.2017
Tervetuloa Hynysten sukutapaamiseen Lappeenrantaan, iloiseen EteläKarjalaan. Sukutapaaminen kestää kaksi päivää, la-su 5.-6.8.2017.
Lauantaina järjestetään risteily Saimaan kanavalle ja varsinainen sukukokous
pidetään sunnuntaina. Toivomme, että pääsette osallistumaan molempien
päivien ohjelmiin, mutta on mahdollista osallistua myös pelkästään
sunnuntain kokoukseen.
Ohjelma lauantaina 5.8.
- klo 13:00 tapaaminen hotelli Patrian edessä (Kauppakatu 21), josta
siirrytään kävellen satamaan (300 m)
- klo 14:00 lähtö risteilylle. Laivalla nautitaan myöhäinen lounas.
- klo 17:00 paluu risteilyltä
- klo 19:00 mahdollisuus vapaamuotoiseen illanviettoon, mikäli
kiinnostusta riittää
Sunnuntaina 6.8.
klo
10:00
Jumalanpalvelus
Mannerheiminkatu 1.

Lappeenrannan

kirkossa,

- klo 12:00-16:00 Sukukokous Kehruuhuoneella Lappeenrannan
linnoituksessa, Kristiinankatu 20
Lounas
Hynysten sukututkimuksen uusimmat uutiset
DNA-tutkimuksen uusimmat kuulumiset
Virallinen sukukokous
Kakkukahvit

Osallistumismaksut sisältävät risteilyn sekä sunnuntain kokouksen
lounaineen ja kakkukahveineen. Kahden päivän osallistumismaksu eijäsenille on 80 €. Jäsenmaksun maksaneet jäsenet saavat maksusta alennusta.
Kahden ja yhden päivän osallistumismaksut näkyvät taulukossa. Alle 14 v.
lapset osallistuvat puoleen hintaan.
Jäsen

Jäsen

Ei-jäsen

Jäsenmaksu maksettu Jäsenmaksu maksettu
2016 JA 2017
2016 TAI 2017
2 päivää

65 €

70 €

80 €

1 päivä

45 €

50 €

55 €

Ilmoittautumiset ja lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse: Katja
Hynynen,
puh.
040
550
7142,
Markku
Hynynen,
markku.hynynen@icloud.com. Ilmoita osallistujien nimet, osallistumispäivät
ja jäsenyystilanne. Maksu sukuseuran tilille FI6255422320341175. Maksun
viestikenttään osallistujien nimet. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 7.7.
mennessä. Peruutukset mahdollisia 19.7. saakka.
Majoittuminen: Lappeenrannan keskustassa
kävelymatkan päässä kokouspaikoista:

on

muutama

hotelli

- Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21, puh. 05 677511
- Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, puh. 010 762 1000
- Cumulus, Valtakatu 31, puh. 0200 48128
Mainostattehan sukukokousta tutuillenne, jotka eivät vielä ole postituslistalla.
Kutsu sukutapaamiseen ja muuta tietoa sukuseurasta ja Hynysistä löytyy
myös seuran kotisivuilta www.hynysten.sukuseura.fi.
Huom! Jatkossa siirrymme käyttämään jäsenkirjeiden jakelussa
ensisijaisesti sähköpostia. Jäsenkirje lähetetään postitse vain niille
jäsenmaksun maksaneille jäsenille, jotka eivät käytä sähköpostia. Jos
haluat ei-jäsenenä kirjeen postitse, ota yhteyttä Katja Hynyseen, puh.
040 550 7142.

