Carta de Intenção para Suprema Linha
Filhas de Jó Internacional®

Franz Langegger
Past Grande Guardião Associado de Michigan

==============================================================
Por favor, aceite esta carta como meu interesse em servir as Filhas de Jó Internacional ® na
Linha do Supremo Conselho Guardião. Como Past Grande Guardião Associado de Michigan, um
Past Guardião Associado do Bethel # 66 Lapeer. # 20 Genesee, # 30 Grand Blanc, e o atual
Diretor de Épocas do # 30 Grand Blanc, acredito que tenho um histórico e sou adequado para
servir as filhas desta incrível organização em nível internacional.
Acredito que é de vital importância que nossa organização cresça e evolua para acompanhar os
tempos de rápida mudança. Devemos aprender a adaptar nossos programas de promoção e
liderança para que sejam convidativos relevantes e significativos para nossos membros.
Como Mestre Maçom da Loja # 210 Metamora-Hadley. Eu também sou um maçom do Real
Arco, bem como um membro da Lexington Commandery #27. Eu moro na área do “polegar” de
Michigan, com minha esposa, Danielle. Somos os pais muito orgulhosos de duas filhas; Sierra
está entrando no último ano da faculdade na Grand Valley State University, e Janine está
terminando o último ano do ensino médio. Ambas as nossas filhas são muito ativas e solidárias e
Past Honoráveis Rainhas do Bethel # 20, Genesee.
Atualmente, estou empregado pelo sistema escolar público no departamento de manutenção de
instalações e tenho o mesmo trabalho há mais de 27 anos. Acredito que aprendi minha dedicação
e lealdade com meus pais que estão casados há quase 60 anos!
As Filhas de Jó desempenhou um papel tão importante na minha vida e na vida das minhas
filhas, e eu adoraria ter a oportunidade de continuar a servir e trazer meu compromisso com esta
organização e com as filhas para o nível internacional. Eu ficaria honrado se você me
considerasse para o cargo de Supremo Guarda Interno ou Supremo Guarda Externo.
Respeitosamente apresentado,
Franz Langegger, PGGA Michigan
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