Hör gärna av er till styrelsen med
synpunkter!
Och Glöm inte att vid adressändringar
Meddela:
Roland Mörtsell Ågrensgatan 23
932 37 Ursviken tfn.0910-35107
E:post rolandmortsell@hotmail,com
Vid övriga ändringar:
Meddela ditt grenombud eller
Westerlundska släktbasen
c/o Nenzelius Lindövägen 6
817 30 Norrsundet tfn.0297-22232
E:post Christina.Nenzelius@telia.com
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Löpnr:73
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från

Gustaf Westerlunds släktförening
Ansvarig utgivare: Inger Ingesson
Nu är det dags för en nytt Meddelande
igen, det har kommit till ett par nya medlemmar sedan sist, och det är vi väldigt
glada över. Vi uppmanar er att komma med
ideér om vad vi ska skriva om, skicka in
berättelser o,dyl.
I vårt förra Meddelande började vi att
göra utdrag från släktboken. Vi återgav en
berättelse och presentation som kommer
från Gren I, nu fortsätter vi med Gren II.
Monica Nilsson

JULKLAPPSTIPS!!!
Tiden går fort och det börjar
lacka mot jul. En fin och säkert
uppskattad julklapp är vår släktbok som finns dels i bokform,
dels på CD.
Priset för släktboken är 350kr
inkl frakt och för CD:n 110kr
inkl.frakt.
Du beställer enklast genom att
sätta in beloppet på Föreningens
postgiro 349361-6 och ange vad
du vill ha.

Vi önskar all släkt och vänner

En god Jul samt ett gott
nytt år.
Styrelsen

Besök gärna vår hemsida

www.Gustaf Westerlund.nu

Inför Släktmötet 2006 finns det planer på att:
* Framställa en kompletterande, betydligt mindre omfångsrik släktbok,
som tar vid där Släktbok 2001 slutade.
* Skapa en Släkt CD som är en mer
professionell produkt än den som i all
hast framställdes till släktmötet 2001.
Till detta krävs kompetens!
Känner du någon som skulle vilja hjälpa till?
Hemsidan
Hemsidan får vi också hoppas kan utvecklas en del. Aktuellt Släktträd förstås. Vad vi verkligen saknar är fler
personliga länktips. Det måste finnas
många Westerlundare som har gjort intressanta och roliga saker. Vi har ju
mer och mer börjat umgås på Nätet så
den personliga hemsidan säger en hel
del och kan vara en början till kontakt
mellan släktingar. Våra ungdomar må
väl ha en del att tillföra här.
Kontrollera att uppgifterna på hemsidans ”Kontaktpersoner i föreningen”
sidan är alltigenom korrekta. Det kan
vara felaktigheter där.
För den som trots allt inte vill träffas i
Cyber-rymden finns endast den slitstarka ”Meddelande”, mellan släktmötena, en skrift som regelbundet
kommit ut sedan 1946. Numera går
den endast ut till betalande medlemmar av släkten. Medlemsantalet ökar i
föreningen men långt ifrån alla är med.
Vi slår ett slag för medlemskap!

Medlemsavgift
t.o.m. år 2005 .............. 500 kr
Man/hustru/sambo/barn
under 18 år betalar en avgift
Kassör:
Margareta Kristiansson
Lomtjärngatan 21 A
942 32 ÄLVSBYN
Pg 34 93 61 - 6

Träffas ni inom Grenen någon gång
i släktmötesform?
Driver ni någon grenspecifik verksamhet? Skriv och berätta och ge tips
till andra genar som funderar över någon form av mötesplatser för släktgrenarna
Släktmötet 2006
Platsen för släktmötet och tillika 100års jubileum för vår släktförening är
ännu inte bestämd.
För närvarande så finns två tänkbara
alternativ. Det ena är Stockholmstrakten, men det förutsätter att det måste
finnas släktingar i området som är villiga att ta på sig det praktiska arbetet i
genomförandet av släktmötet. Du som
är intresserad, hör av dig till styrelsen
så snart som möjligt. Det andra alternativet är Norrbotten och då har vi
främst diskuterat två orter, Jokkmokk
eller Boden. Eftersom styrelsen till 4/
5 delar består av norrbottningar så får
vi i så fall ta på oss det praktiska arbetet, självklart med stöd av andra släktingar i länet.
Medlemsavgifter
Vid släktmötet i Härnösand 2001 fick
styrelsen i uppdrag att utreda och ge
förslag på hur medlemsavgifterna i
släktföreningen ska utformas.
I stadgarna som antogs för nästan
100 år sedan kan vi läsa följande angående medlemsavgifter
* antingen årligen 0,25% av sin deklarerade årsinkomst (årsavgift),
minimiavgiften är 2 kronor.

Sunderby Tryck AB 0920-43 40 60

Gustaf Westerlunds släktförening

Det är viktigt att vi kan hålla vårt
släktregister så aktuellt som möjligt,
därför är vi tacksamma om du anmäler
alla förändringar, som t.ex. giftemål,
döda och födda till Curt. Carlsson
@telia.com eller Curt Carlsson
Lindövägen 6, 81730 Norrsundet.

2003

Gren II
Fjellströmska grenen
Tillsammans fick Kristina, Sofia och Carl
Natanael Fjellström 13 barn, varav 10
nådde vuxen ålder.
Sofia, näst äldsta barnet i familjen Wester-

* eller vart femte år 1% av sin senast
deklarerade årsinkomst( periodavgift)
* eller 5% av sin senast deklarerade
årsinkomst ( avgift en gång för alla)
dock ej mindre än 300 kronor
Man och hustru betalar gemensamt en
avgift.
I styrelsen har vi diskuterat avgifterna
och ser två tänkbara alternativ som är
praktiskt och administrativt hanterbara. Det ena alternativet är en årsavgift,
där släktmötet fastställer årsavgiften
för de kommande fem åren, det andra
är en periodavgift, dvs släktmötet
fastställer en avgift som betalas av
medlemmarna vart 5:te år.
Hur skulle du vilja ha det? En årsavgift eller en avgift som betalas vart
5:te år?
Eftersom det inte finns utrymme för
någon längre betänketid vid årsmötesförhandlingarna på släktmötet är det
bra om vi får in synpunkter innan vi
utarbetar ett förslag. Ring, skriv eller
maila till någon i styrelsen!
Inger Ingesson
Födda och avlidna inom Westerlundska
släkten enligt till släktbasen inkomna
uppgifter från oktober 2002 t.om.
oktober 2003.

Födda:
Gren II: Markus Olof Assar * 8 mars
2003, barn till Sofia Nenzelius och
Urban Fredriksson.
Gren VII: Sara Kerstin Linnéa, * 11
augusti 2003, barn till Lena och
Daniel Moregård.

lund, Natanael, från en av de klassiska
prästfamiljerna i Norrland vars mest kände
representant är ”Lappmarkens apostel” Per
Fjellström, Natanaels farfars far.
Natanael, ”Gubben Fjellström” var känd
som en vänlig och festglad person, varför
man kan tänka sig ett glatt och trivsamt
prästhem. Han lät bygga ett fint hus i Arvidsjaur- det i släkten kända Nyborg, som
blev en samlingspunkt långt in på 1900talet.
Från Arvidsjaur flyttade prästparet sedemera till Sorsele. Flera av barnen fick möjlighet att studera. Sålunda fanns yrken som
lärare (tre st), läkare, teolog representerade
i familjen. Ett av barnen, Oskar var sjuklig
och vistades mestadels på sjukhus.
En av Sofia och Natanaels döttrar, Selma
gifte sig med Olof Carlsson, sedemera kyrkoherde i Hede. En av deras döttrar Berta,
valde som många andra Westerlundare
lärarbanan och var under många år en respekterad och omtyckt lärarinna i Timrå.
Hon fyllde 100 år den 10 juni 2000, och
avled den 19 februari 2002.
Antalet Westerlundare, inklusive ingifta,
var 4 822år 2001. Gren II utgjorde knappt
1/4 av dessa eller 1 104 st. Grenen är därmed en av de två största.
Bo Svensson

Gren VIIIa: Tine Robert Kennedy * 19
januari 2001 och Lars Rasmus Jonas
Marco * 26 november 2001, barn till
Sofie Hillerback och Robert Vinicio
Julia Iréne * 30 september 2003, barn
till Pernilla och Johan Lundgren.
Klas Tage * 7 januari 2003 barn till
Malin och Fredrik Angmyr.
Gren VIIIb: Kajsa Maria Agerhem *
17 april 2003, barn till Elisabeth
Agerhem och Hans Lindblom.
Gren X: Amanda Phoebe * 2 oktober
2002 barn till Anna-Lena Och James
Richard Oliver
Finska grenarna: Marti Henrik * 17
mars 2001 barn till Pia och Johanna
Marti Kantola
Avlidna:
Gren III: Hilding Edholm avled den 3
oktober 2001.
Gren VIIIb: Iris Helena Nordström,
född Hedman, avled den 23 juni 1999
Märta Viola Lind, född Nordlund, avled
den 26 september 2003.
Lilly Sofia Nordlund, född Storm avled
den 20 juni 2001.
Hilma Linnea Nordlund, född Svanström,
avled den 13 februari 2003.
Ester Olivia Davidsson, född Nordlund,
avled den 1 november 2002.
Karin Matilda Nordlund, född Ekvall,
avled den 3 maj 2001.
Björn Sixten Nordlund, avled den 15
december 2002.
Gren X: Ibba-Maya Kullgren,
Westerlund, avled den 8 juni 2003
Karl-Axel Westerlund avled den 19 juli
2003.

