Medlemsavgift
Vid släktmötet i Härnösand fick styrelsen i
uppdrag att till nästa släktmöte komma med
förslag ang medlemsavgiften i släktföreningen.
Det system som för närvarande råder i
föreningen innebär att nästan inga nya intäkter
tillförs föreningen, samtidigt som det finns
utgifter t.ex utskick av Meddelande 2 ggr/år,
utgifter i samband med hemsidan. Ingen
förening kan ha en verksamhet utan pengar. Vill
ni att föreningen ska leva vidare måste
avgifterna för medlemskap göras om. Vi har
diskuterat detta i styrelsen och vårt förslag är
Vuxen 100 kr/år
Familj med barn under 18 år 200 kr/år
Fundera över detta och kom gärna med
synpunkter så snart som möjligt så att vi kan
omarbeta föreslaget och ta ett beslut på årsmötet
i Jokkmokk.

Och om du inte är medlem, hör av dig till vår
kassör Margareta. Vi vill bli fler i vår släktförening. Glöm ej att vid adressändring
meddela: Bengt Ingesson,
Kastakavägen 1, 942 94 Sikfors
bengtingesson@vattnet.com
Hemsidan: www.GustafWesterlund.nu
Besök vår hemsida, hör av dig till Westerlundska släktbasen med bidrag t. ex bilder
eller berättelser. det finns nog mycket av
släkthistoria att dela med sig av, både gammalt och nytt. Vi tar tacksamt emot bidrag.
Westerlundska släktbasen c/o Nenzelius
Lindövägen 6
817 30 Norrsundet tfn. 0297-22232
E-post: Christina.Nenzelius@telia.com
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Gustaf Westerlunds släktförening
Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Välkomna till släktmöte i
Jokkmokk 30/6-2/7 2006
Det blir nu fjärde gången som ett släktmöte hålls
i Jokkmokk.
Första gången var 1916. Då var planerna att
förlägga det i Finland, men första världskriget
satte stopp för det och orten blev Jokkmokk.
Trots de långa avstånden och sämre
kommunikationer kom 81 personer till det
släktmötet.
Andra gången var 1961. Då gjordes en utflykt till
Voullerim för att titta på kraftverksbygget och
kyrkan. Dessutom hann man med en utflykt till
Kvikkjokk.
Tredje gången var 1986. Lördagsutflykten gick
denna gång till fjällstationen Ritsem och ett
besök på gamla kraftstationen i Porjus.

Vi önskar all släkt och vänner

En God Jul
samt
Ett Gott Nytt År

Aktuella e-mailadresser
Inger Ingesson ordförande
Inger.Ingesson@vattnet.com
Monica Nilsson sekreterare
0921.53586@telia.com
Curt Carlsson ansvarig släktbok
samt hemsida
curt.carlsson@telia.com
Bo Svensson
bo.svensson@vattnet.com

Sunderby Tryck AB 0920-43 40 60

Gustaf Westerlunds släktförening

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

2005

Varför blir det Jokkmokk igen? Jokkmokk är
förutom Härnösand de mest centrala orterna i
Gustafs och Britas liv. I Jokkmokk verkade
Gustaf 1848-1866 och här växte de flesta av
barnen upp. Gustaf och hans Brita har lämnat
oförglömliga avtryck i Jokkmokks historia och är
begravna intill den Gamla Kyrkan i Jokkmokk.
Jokkmokk är beläget på Polcirkeln i landskapet
Lappland. Den är Sveriges till ytan näst största

kommun. Det bor ca 5700 invånare i Jokkmokks
kommun varav 3000 i centralorten . I
kommunen finns fyra av Sveriges nationalparker,
Sarek, Padjelanta, Muddus och Stora Sjöfallet.
Dessa utnämndes 1996 till ett av jordens
världsnaturarv och kallas idag för Laponia.
Den första kyrkan byggdes i Jokkmokk 1607 och
kan ses som ett resultat av Karl IX:s
lappmarkspolitik. Kungen ville skapa ett svenskt
ishavsvälde som täckte norra Skandinavien och
befäste landsdelen genom att bygga kyrkor.
Församlingen bestod då huvudsakligen av samer.
1753 byggdes en ny kyrka som brann ner år1972
men återuppbyggdes och invigdes år 1976. Den
kallas idag för Gamla kyrkan. Interiören har en
färgsättning som är inspirerad av den samiska
kolten. Det var i denna kyrka som Gustaf
verkade. Hans handskrivna predikningar på
samiska finns att läsa på landsarkivet i
Härnösand.
Jokkmokks Nya kyrka invigdes 1889 och är
byggd med nygotiska stildrag.
Jokkmokk är också centralort för den samiska
befolkningen. Här genomförs årligen Sveriges
äldsta vintermarknad, här verkar många kända
samiska konstnärer och hantverkare som t.ex Lars
Pirak och här finns Ájtte, det svenska fjäll-och
samemuséet.

Preliminärt program
Fredag den 30 juni

15.00 Samling och registrering , kaffe, Hotell Jokkmokk
Jokkmokks kommun presenterar sig
17.00 Middag Hotell Jokkmokk
18.30 Gemensamt besök och andakt i Gamla kyrkan

Lördag 1 juli

09.00-15.00 Guidad bussutflykt till Kvikkjokk inkl lunch
10.00- 14.00 Guidad visning på samemuséet Ájtte inkl. lunch
16.00 -17.00 Årsmöte Hotell Jokkmokk
19.00 Festsupé Hotell Jokkmokk

Söndag 2 juli

alt.1
alt 2

10.00-11.30 Gudstjänst Jokkmokks Nya kyrka
12.00 Lunch Hotell Jokkmokk

Förbindelser
De alternativ som finns är: Flyg till Luleå eller Gällivare, därefter bil alt. buss till Jokkmokk.
Tåg, Upplev inlandsbanan, Bil, Buss. Om intresse finns sak vi undersöka möjligheten att
chartra en buss från Stockholmstrakten där möjlighet finns att stiga på efter vägen norrut.
Boende
Nedan angivna priser gällde sommaren 2005
Notudden camping center
Husvagnsplats med el 185 kr/dygn
2-bäddsstugor 565 kr/dygn
4-bäddsstugor 750 kr/dygn
6-bäddsstugor 900 kr/dygn
För alla som bor här är det gratis att bada i bassängerna och att åka vattenrutschbana samt att
fiska i Lule älv vid campingen och att leka i det spännande Leklandet
Hotell Gästis
Enkelrum 650 kr/ dygn
Dubbelrum 750 kr/dygn
3-bäddsrum 900 kr/dygn
Hotell Jokkmokk
Enkelrum 670 kr/dygn
Dubbelrum 870 kr/dygn
Extrabädd/ dygn 195 kr
STF Vandrarhem Åsgård
Medlemspris vuxen/dygn
fr 120 kr ( ej medlem 165 kr)
Barn fr 50 kr

Presentation av utflyktsmålen:
Àjtte
Svenskt fjäll-och samemuseum. Här kan du uppleva samekulturen och fjällvärlden i vackra och
spännande utställningar. Guidning i muséet ingår. Butik med slöjd, böcker och musik. Samiska
specialiteter på Àjttes egen restaurang där du intar lördagens lunch.
Pris inkl lunch ( baserat på 25 personer) 140 kr
Kvikkjokk
Bussresan tar ca 2 timmar till Kvikkjokk, Lapplands paradis. Här slutar vägen och vildmarken tar
vid. Byn är en av de äldsta svenska bosättningarna i Lappland. I området finns gamla samiska
offerplatser På 1600-talet var Kvikkjokk ett centrum för bearbetning av silvermalm från Alkavare i
Sarek. En av de första turisterna var Carl von Linné som 1732 besökte Kvikkjokk under sin
lappländska resa och blev hänförd av den vackra naturen. 1763 uppfördes ett kapell.
Predikstolen,dopfunten och ett altartäcke broderat med tenntråd påkläde finns kvar i den nuvarande
kyrkan. Denna byggdes 1906 och genomgick en restaurering 1961. Guidning under resan och i
Kvikkjokk ingår.
Här intar du lördagens lunch
Pris inkl lunch ( priset är baserat på 50 personer) 210 kr.
Prislista
Preliminär konferensavgift ; Vuxna 600kr Barn 7- 12 år 350kr
I avgiften ingår kaffe och middag Fredag 30 juni, festsupé Lördag den 1 juli , lunch Söndag 2 juli
samt möteslokal. Boendet betalar du själv vid utcheckningen
Bokning
Vi vill att du anmäler ditt intresse för att delta på släktmötet och vilken utflykt du vill delta i
senast 15 december 2005. Meddela också om du är intresserad av att åka buss till Jokkmokk.
Detta för att vi ska kunna gå ut med exakta prisuppgifter och en slutlig och definitiv anmälan som
är bindande i nästa Meddelande som beräknas utkomma i mars 2006.
Boendet kan du då beställa själv eller genom oss.
Skicka in blanketten nedan till Inger Ingesson, Kastakavägen 1, 94294 Sikfors
Eller maila ditt intresse till Inger.Ingesson@vattnet.com

Jag/vi anmäler oss till släktmötet antal vuxna

Utflykt alt. 1 antal

st. antal barn

st.

Utflykt alt. 2 antal

Vi är intresserade att åka buss från Stockholmsregionen

Ja

Nej

