Wrangin sukuseura ry

Kesäkuu 2013

Kesäinen tervehdys teille kaikille!

Sukuseuran hallitus on päättänyt korvata perinteisen paperiversion jäsenkirjeestä sähköisessä
muodossa niille sukuseuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme. Jos siis haluatte
tulevaisuudessa vastaanottaa jäsentiedotteenne sähköisessä muodossa, ilmoittanette
osoitteenne sihteerillemme Irmeli Salmiselle i.salminen@dnainternet.net . Haemme tällä
toimenpiteellä säästöä.
Säästöä haemme myös järjestämällä sukujuhlan yhdessä Savo-Honkakosken sukuseuran kanssa
ensi vuonna eli 2014. Kerromme tästä tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä vuoden 2014
alkupuolella .
Sen sijaan oma sääntömääräinen kokouksemme pidetään la 31.8.2013 klo 12.00 alkaen Porin
Lento-aseman ravintolassa.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne sähköpostitse puheenjohtajalle tai sihteerille
viimeistään 23.8 mennessä kahvitarjoilun varaamiseksi.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi hallitus esittää joka kolmas vuosi
pidettävän tapaamisen samanaikaistamista Savo-Honkakosken sukuseuran kanssa, jolloin
juhlasta aiheutuvat kustannukset olisi jaettavissa kahden maksajan kesken, sääntöjen
määräämät kokoukset kumpikin sukuseura pitää erikseen. Jos esitys tulee hyväksyttyä seuraava
yhteistapaamisemme pidettäisiin ensi vuonna 2014.
Vuoden 2013 jäsenmaksun 10 € / henkilöjäsen (ainaisjäsenmaksu on 100 euroa) voi suorittaa
sukuseuran tilille FI33 5700 8120 0925 77 , sen voi myös maksaa kokouspaikalla. Ainaisjäsenten
osalta tämä muistutus on aiheeton.
Kokouspaikalla on myynnissä Savo-Honkakosken sukukirjoja edulliseen hintaan 20 euroa/kpl.

Wrangin sukukirja 2003 saa täydennystä.
Sukututkimus on tuonut lisätietoa Abraham Wrangin Maria tyttären jälkeläisistä ja näillä
tiedoilla sekä muiden sukuhaarojen Johanin, Danielin ja Abelin jälkipolvien tiedoilla
täydennettynä toivomme kirjan valmistuvan aikanaan. Milloin kirja on valmis markkinoitavaksi
emme vielä osaa sanoa. Hallitus on asettanut kirjatoimikunnan valmistelemaan kirjan
saattamista julkaisukuntoon ja tietoa kirjan valmistumisesta saatte heti, kun asia on
ajankohtainen.

Vuonna 2003 julkaistu kirja on lähes loppuunmyyty, vain joitain kappaleita on jäljellä.
Mikäli teillä on tietoa suvun historiasta ja sukuun liittyvistä henkilöistä pyydämme ottamaan
yhteyttä kirjatoimikunnan jäseniin joiden yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen lopusta.
Kaikissa sukuseuran toimintaan liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin ja/tai
puheenjohtajaan. Otamme mielellämme vastaan toivomuksia ja ideoita toimintaan liittyen.

Hallituksen puolesta toivotan Hyvää Juhannusta!
Tapaamisiin elokuun viimeisenä päivänä 2013!
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