JÄSENTIEDOTE 2/2010

16.5.2010

KESÄTAPAAMINEN HEINÄKUUN ALUSSA

Kuten edellisessäkin jäsentiedotteessa 1/2010 kerroimme, heinäkuun 3 ja 4 päivänä
kokoonnumme Kiteen Pajarinhoviin syventämään sukumme tuntemista paitsi sanallisen
valistuksen myös vanhojen valokuvien avulla, joita on ahkerasti kerätty talven ja kevään
aikana ja järjestetty näyttelyksi. Samaa tarkoitusta edistää myös sunnuntain kiertoretki
suvun asuinpaikoille keskustasta Ruppovaaraan ja Haarajärvelle. Opimme tämän
kokoontumisen ja siihen liittyvän kiertokäynnin aikana tuntemaan sukua myös henkilökohtaisen kanssakäymisen avulla, pääsemmehän muuten turhan harvoin juttelemaan
kaukaisempienkin serkkujemme kanssa. Edellyttäen tietysti, että ne ja te kaukaisetkin
serkut saavutte kohtauspaikalle.
Siispä kaikki seuran jäsenet ja muutkin kokoon kerätyt sukulaiset nyt innokkaasti
ilmoittautumaan joko Ritva Kuittiselle puhelimella 050-3727963 tai sähköpostilla
osoitteeseen info (a) gerlander.fi. Ilmoittakaa myös mukana seuraavien lastenne ikä.
Ilmoittakaa samalla myös osallistumisenne sunnuntain kiertoretkeen. Sen
toteutuminen riippuu osallistujamäärästä. Olisi tosi sääli, jos siitä ei tulisi mitään, ja
tapaaminen kaiken kaikkiaan jäisi vähän torsoksi.
Ilmoittautumisten eräpäivä on 4.6.2010, samoin osallistumismaksujen maksamisen.
Osallistumismaksut ovat: 30 euroa/aikuiset ja nuoret, 14 euroa/lapset 8-12 v, ja 8 euroa/lapset 3-7 v. Maksuun sisältyy lounastarjoilu.
Maksut siis eräpäivään mennessä tilille 515304-295578 (Kiteen Seudun Osuuspankki)
maksun saaja: Ambrosius Gerlanderin jälkeläiset ry
viesti: osallistujien nimet.
Sunnuntain kierroksen hinta on 20 euroa, lapset alle 12 v 10 euroa, sylilapset toki
ilmaiseksi. Hintaan sisältyvät kohteiden sisäänpääsymaksut (Tipinnokka, Leo Karppasen
ateljee) sekä kahvi/tee-tarjoilu karjalaisine leivonnaisineen Pyhän Kolminaisuuden kirkolla.
Tämä maksu rahastetaan kierroksen aikana bussissa.

Jos teistä tuntuu hankalalta pitää lapsia kiinni koko ajan tapaamisen ohjelmassa,
muistakaa, että Pajarinhovi tarjoaa lapsille hyvinkin kiinnostavaa oheisohjelmaa. Siellä on
uusi suuri vesipuisto ja vanha eläinpuisto, jotka molemmat varmasti vetävät perheen
nuorimpia. Saattavat ne vetää puoleensa vanhempiakin.
Laitamme tämän jäsentiedotteen mukaan myös kesätapaamisesta laaditun ohjelmaesitteen, jossa on kerrottu suunnitellun ohjelman sisällöstä ja myös kaikki ilmoittautumiseen ja maksamiseen liittyvät ohjeet. Jos jää vielä jotain kysyttävää, kysykää toki.
Niin kuin jo edellisessä jäsentiedotteessa ehdotimme, kertokaa tästä tapaamisesta myös
vielä sukuseuraamme kuulumattomille sukulaisille. Ei heidän ole pakko liittyä seuraan,
mutta totta kai olisimme siitä iloisia. Joka tapauksessa tapaisimme heitä hyvin
mielellämme, joko jäseninä tai vain omina sukulaisinamme.

MUUTA MUISTETTAVAA
Tämän vuoden jäsenmaksusta lähetämme maksuohjeet kesän alussa. Mutta ennen sitä
ovat päällimmäisinä nämä kesätapaamisen asiat.

Siispä lämpimästi tervetuloa Pajarinhoviin 3-4.7.2010!
Tapaamme siellä!

Sukuseuran hallituksen puolesta
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