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VÅR HISTORIA – VÅR FRAMTID
Det är av historien vi kan dra lärdomar inför framtiden. Och vår släkts historia är
verkligen fascinerande på många sätt. Släktnamnet har funnits sedan slutet av 1500talet och vår släktförening bildades för snart 90 år sedan.
Föreningens stadgar har formulerat våra mål på många viktiga områden. Vi skall först
och främst verka för sammanhållningen inom släkten. Det innebär att vi skall värna
samhörighet, gemenskap och släktkänsla på olika sätt. Vidare skall föreningen tillvarata gemensamma intressen. Det är förvisso en vag formulering. Men trivsamma släktträffar kan vara ett sätt, både att skapa och vidmakthålla vår gemenskap. Genom att
vi träffas regelbundet får våra fränder möjlighet att mötas och knyta band, oavsett var
i landet eller i världen vi är bosatta och verksamma. För genom århundradena har
släkten hunnit sprida sig och idag finns Hussar och hussättlingar i flera världsdelar!
En annan punkt i stadgarna är att vi skall utföra forskningar i släktens historia. Genom att det funnits så många präster i våra led, har vi fått mycket information ”på
köpet”. Få familjer lär vara så väl dokumenterade som släkten Huss. Men det innebär
inte att vi har all kunskap vi behöver. Även om vi har kartlagt vårt släktträd och dess
olika grenar, finns fortfarande mycket viktig information att hämta. Det kan gälla exempelvis Hussar och hussättlingar som av olika skäl inte kommit med i vårt digra register. Men det är också viktigt att få veta mer om intressanta personer och deras livsöden. Därför vill vi nu uppmuntra våra fränder att fortsätta det viktiga engagemanget
och genomförandet av olika aktiviteter för vårt gemensamma bästa. Läs mera om
detta på sista sidan.
Jag vill också passa på tillfället att uppmana er alla att
rapportera in händelser i vår släkt, uppgifter som vi kan
ta in under Familjenytt. Det kan gälla födslar och avlidna,
men även sådant som bröllop, jubileum och högtidsdagar
av olika slag ! Skicka gärna med en bild, det är trevligt
och gör informationen ännu mera personlig.

Lena Huss, ordförande
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VÄLKOMMEN PÅ BOULEKVÄLL !
Vid Globen den 26 september kl 18.00
Vad kunde passa bättre för att besvärja höstrusket än ett avslappnat parti boule i
släktfränders lag? Detta är en aktivitet som passar för hela familjen, stora som små,
yngre som äldre.
Den 26 september bjuder föreningen in alla medlemmar till boulekväll på Boulebar´s
anläggning vid Globen. Vi kommer att ha en instruktör som går igenom regler och
grundläggande teknik, varefter vi spelar en turnering där varje person får vara med i
minst två matcher.
En påminnelse kommer mot slutet av sommaren.

Styrelsen / Mikael Huss

Välkomna!

SLÄKTMÖTE 1953

Tiden går...
Detta foto
togs för sextio
år sedan!
Denna gång
hölls släktmötet vid
Solliden på
Skansen,
Stockholm.
Fotografiet
tillhör vår f d
ordförande
Katarina
Huss.

Foto: Strandvägsateljén, Stockholm

Visa att du tillhör släkten Huss
- köp vårt fina släktmärke
Släktens symbol kom till på 1940-talet. Det är som synes vårt släktnamns bokstäver i stiliserad form. Märket har använts som symbol och logotype i olika sammanhang, bland annat vårt
släktblad. Märket finns att köpa som nål / brosch. Den görs i två versioner, en förgylld (100
kr st) och en emaljerad (40 kr styck). Beställes via styrelsen, kontaktuppgifter finns på sista
sidan.
Vi har även fina brevpapper, brevkort samt kuvert till försäljning. Kontakta föreningen om du
vill veta mer om format, priser etcetera.
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FRUKTSALLAD MED KRISPIGT STRÖSSEL
8 portioner
Det blir mycket strössel! Men det är så gott så det behövs. Och om det möjligen blir över är
det bara att njuta av vid flera tillfällen.
Marinad
1 vaniljstång
1 dl vatten
1½ dl strösocker
pressad saft av 1 citron
Fruktsallad
3 äpplen i tärningar
2 nektariner i tärningar
2 meloner i tärningar, gärna cantaloupe och galia
1 liter små hela jordgubbar
1 ask (125 g) amerikanska blåbär

Fruktsallad—gott och nyttigt året runt

Strössel
2 dl kokosflingor
200 g vit choklad
8 knapriga söta kakor, t ex vaniljdrömmar, ca 2 dl krossade
Gör så här
Marinad: Dela vaniljstången på längden och skrapa ur fröna. Blanda alla ingredienser till marinaden i en liten kastrull, vaniljstång och frön också. Låt koka upp och dra åt sidan.
Fruktsallad: Ansa och tärna all frukt. Behåll gärna bären hela. Vänd ihop frukt och marinad i
en skål.
Strössel: Rosta kokosflingorna i en torr, het panna under omrörning tills de är fint gyllene,
låt svalna. Riv den vita chokladen grovt. Krossa kakorna. Blanda kokos, choklad och kaksmulor.
Servering: Skeda upp fruktsalladen i portionsskålar och strö över strössel. Bjud extra strössel
till.

Carolina Soudah

Familjenytt

Angående hemsidan

AVLIDNA
Huss, Per-Åke (tabell 253)

Vår hemsida huss.se är för närvarande under omarbetning. Därför uppdateras inte informationen
som vanligt. Men vi kommer att presentera en uppgraderad version av vår hemsida inom kort !

Född 1935-05-26 i Vänersborg
Avliden 2012-01-24 i Arvika

Under tiden hänvisas förfrågningar, beställningar etc
till styrelsen. Kontaktuppgifter finns på sidan 4.
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Släktkrönikan Vi Hussar II

Projektmedel för att stärka
släktens samhörighet

Nu har du chansen att köpa vår fina Släktkrönika
Vi Hussar II till specialpris.

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för
projekt och aktiviteter, med syftet släktens
samhörighet och vårt gemensamma bästa.

Läs allt om nu levande och tidigare Hussar och
Huss-ättlingar. Här finns all information du kan
behöva om du vill veta mer om dina fränder, om
släkten Huss och om vår spännande historia.

Vår förening har haft den stora förmånen
att genom åren fått ta emot flera generösa
donationer från våra fränder. Vi har därmed en relativt stabil ekonomi, som vi genom åren bland annat använt till att erbjuda
festliga släktträffar till starkt subventionerad
kostnad.

Du får hem boken per post för totalt endast 50
kronor. Erbjudandet gäller betalande medlemmar och ett exemplar. Om du vill köpa ytterligare exemplar av boken är priset 150 kronor per

Vi vill nu ta ytterligare ett steg för att uppfylla våra viktiga ändamål. Om du har något
intressant projekt, till exempel inom släktforskning, eller någon bra idé till en verksamhet som ytterligare stärker vår samhörighet, vill föreningen stimulera detta genom visst ekonomiskt stöd. Du kan nå vår
styrelse via de kontaktuppgifter som finns
här ovan.

bok. Porto 50 kronor tillkommer.
Beställ boken genom att kontakta styrelsen.

Glöm inte medlemsavgiften
Vi vill passa på att påminna om årets medlemsavgift. Avgiften för enskild medlem är
100 kr, för en familj kostar det 150 kronor
per år Du som är student betalar 50 kr.

Beskriv så utförligt som möjligt din idé eller
ditt projekt. Vi kan inte utlova några stora
belopp, men vi gör en prövning från fall till
fall.

Föreningens plusgiro är 15 43 81-8.
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