Den gamla fjällbyn Kvikkjokk ligger längst västerut i Lilla Luleälvens sjösystem. Med bil tar man
av från väg 45 strax norr om
Jokkmokk. Vägen slingrar sig
längs sjöarna och fjällen kommer
allt närmare. I Kvikkjokk tar väg
805 slut, sedan vidtar vildmarken. Kvikkjokk är startpunkt och
slutmål för många fjällvandrare. I
väster ligger Tarradalen och
längre in väntar nationalparkerna
Padjelanta och Sarek.
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
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från

Gustaf Westerlunds släktförening
Ansvarig utgivare: Inger Ingesson
Välkomna till släktmötet i Jokkmokk 30/6-2/7 2006
Jokkmokk är samiska och betyder bäckkrök. Det var det ursprungliga namnet på en grupp
skogssamer som hade sin vinterboplats vid sjön Talvatis. Detta blev också platsen för en kyrkoch marknadsplats. År 1607 blev Jokkmokk eget pastorat. År 1695 hade Jokkmokk 1481
innevånare varav 1450 var samer. Idag bor ca 700 samer i Jokkmokk.
Kyrkan har genom århundraden, haft en central roll i Jokkmokks historia och kultur.

Sameflggan
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

KVIKKJOKK
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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

Bild av gamla kyrkan

Tänk så fort 5 år går. Jag tycker att det var nyligen som vi träffades i Härnösand.
Under dessa fem år har släktingar lämnat oss men det har också tillkommit nya. Därför
kommer vi under släktmötet att sälja ett komplement till släktboken som gavs ut år 2001.
För er som ännu inte har köpt släktboken kommer den också att finnas för försäljning.
Eftersom inga synpunkter angående medlemsavgiften inkommit kommer styrelsen att föreslå
enligt förslaget i förra Meddelandet på årsmötet. För övrigt är det sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Den sittande styrelsen kommer att avgå och valberedningen arbetar för högtryck för att få
ihop en ny styrelse i Stockholmstrakten.

Valberedningen vill ha förslag
Valberedningen arbetar på att nominera en styrelse vars ledamöter bor i Stockholmstrakten.
Vi har kandidater men önskar få in fler förslag. Styrelsen kommer även i fortsättningen att
ha 5 ledamöter och väljs på medlemsmötet i Jokkmokk i sommar. Mandattiden är 20072012.
Valberedningen har också att söka nya ansvariga för Hemsidan (www.gustafwesterlund.nu),
Släktbasen (i DISGEN) och kommande släktdokumentation i de former den då sker. Dessa
ansvariga kommer att fasas in efterhand så att övergången kan ske i den takt som är
lämplig.
Gå till hemsidan, maila christina.nenzelius@telia.com , ring 0297-22232 eller skriv till
Kina Nenzelius, Lindövägen 6 817 30 Norrsundet och anmäl ditt eller någon annans
intresse för att vara med att fortsätta och förnya föreningens arbete! / Kina och Curt
Släktmötet
Vår vädjan om preliminäranmälningar har hörsammats. Vi har fått in 66
preliminäranmälningar vilket vida överskrider resultatet för 5 år sedan. Det brukar alltid
bli fler vid den slutliga anmälan och stämmer det så borde vi bli 90-100 personer. Jättekul!
Program
Fredag den 30 juni 15.00 Samling och registrering, hotell Jokkmokk
15.30 Utvecklingschef Elisabet Hammarberg presenterar
Jokkmokks kommun och bjuder på kaffe.
17.00 Middag. Hotell Jokkmokk
18.30 Gemensamt besök och andakt i Gamla kyrkan
Lördag den 1 juli

08.30-15.00 Guidad bussutflykt till Kvikkjokk inkl lunch
16.00-17.00 Årsmöte. Hotell Jokkmokk
19.00 Festsupé Hotell Jokkmokk

Söndag den 2 juli

11.00-12.00 Gudstjänst Jokkmokks nya kyrka
12.30 Lunch Hotell Jokkmokk

Eftersom endast 4 personer anmält intresse för ett besök på samemuséet çjtte blir det
ingen grupp. De som önskar besöka muséet får göra det på egen hand.
Det blir heller ingen gemensam buss från Stockholmstrakten till Jokkmokk eftersom
endast 4 personer var intresserade av detta.
Resor
För er som tänker flyga till Luleå går det en buss från busstationen i Luleå till Jokkmokk kl.
09.50 och 13.50 på fredag den 30 juni. På söndag går det buss från Jokkmokk till Luleå kl.
10.50 och 17.00.

Boende
Ni bokar själva ert boende och betalar det vid utcheckningen.
Boka så fort som möjligt (det går alltid att avboka) eftersom det är många turister i
Jokkmokk under sommaren.
Hotell Gästis tel 0971- 10012
Hotell Jokkmokk 0971- 77700
Viddernas hus, samiskt pensionat tel 0971-38080
Notuddens camping center stugor och husvagnar tel 0971-12370
Skabram Stugby och camping tel 0971-10752
STF vandrarhem 0971-55977
Ni kan också kontakta turistbyrån i Jokkmokk tel 0971-22250 för att få ytterligare
alternativ till boende.
När det gäller Hotell Jokkmokk så har ett reseföretag förhandsbokat alla hotellrum för
inlandsbaneresenärer natten mellan 1-2 juli. Enligt hotelledningen gör dom alltid så, men i
verkligheten så blir endast ett fåtal rum upptagna. Därför har jag preliminärt bokat de
övriga. Ring och boka och sedan lämnar hotellet besked i början av juni. Jag har fått
sommargruppriser för boendet på Hotell Jokkmokk, vilket innebär att det kostar 560 kr
för ett enkelrum och 730 kr för ett dubbelrum. När ni bokar anger ni att ni är deltagare på
släktmötet.
Priset för släktmötet blir 600 kr/vuxen och 300 kr för barn under 12 år.
I priset ingår kaffe och smörgås vid registreringen samt buffémiddag på fredag, festsupé på
lördagkväll samt avslutningslunch på söndag. I priset ingår också kostnader för möteslokal.
Utflykten till Kvikkjokk inkl lunch kostar
kr. I detta pris ingår bussresan, guidning,
kaffe med smörgås och lunch.

Släktmötesavgiften och avgiften för utflykten till Kvikkjokk sätter du in på Pg 349361 och
anger släktmöte på talongen. Den slutliga anmälan vill vi ha senast den 5 maj och
inbetalningen senast den 31 maj.
OBS! Även du som har gjort en preliminär anmälan måste skicka in den slutliga anmälan.

Hjärtligt välkomna till trevliga släktmötesdagar i Jokkmokk!
Styrelsen

