Du glömmer väl inte medlemsavgiften?
Vid släktmötet 2006 beslutades att föreningens medlemmar fr.o.m. 2007 betalar
en årlig avgift om 100 kr per vuxen (över 18 år).
Den som vill kan för 500 kr lösa medlemskap som räcker t.o.m. 2011.
Medlemsavgiften betalar du in på plusgirokonto 34 93 61-6. Glöm inte att ange
namn och adress!
Kontakta gärna vår kassör Sofia Nenzelius om du har frågor om medlemsavgiften! E-post: sofia.nenzelius@skl.se, tel: 08 – 640 15 61
Varför betala medlemsavgift?
Så här skriver Gunnar Lidén (grenombud för gren III) i brevväxlig med ett annat
grenombud:
”Gustaf Westerlunds Släktförening, med sina 17 barn till samma stam-mor, med
släktbok,CD-romskiva, hemsida och 200-årig historia och släktmöten än idag,
måste vara någonting synnerligen unikt, som det gäller för oss grenombud att
försöka hålla vid liv.....”
”.....Däremot kan jag inte påstå att jag är speciellt släktkär, i varje fall inte mer
än normalt. Jag skriver visserligen (liksom Du) kära släkting, men jag skriver
också ”kära vänner” till alla jag betraktar som vänner, nämligen nästan alla mina
bekanta. Jag menar att då man kommer ner till syssling, brylling, bryllingbarnnivån kan det vara svårt för många att känna någon varmare släktkärlek som
tillräcklig drivkraft till arbetet med stiftelsen, och med tiden blir ju släktskapet
ändå mer avlägset. Däremot ser jag i stället intresset för ursprunget och en sorts
tillhörighet som drivkraft. Jag har märkt att speciellt ungdomar, som alls inte
behöver ha någon känsla för avlägsna släktingar, blir förtjust intresserade då dom
får veta att dom kan gå in på en hemsida på Internet och se sitt eget namn i ett
släktträd och sitt ursprung. Man får då höra t.ex: - Oj vad häftigt, nu har jag ju
fått se mina rötter.”
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från
Gustav Westerlunds släktförening
Ansvarig utgivare: Jan Holmqvist
Sedan årskiftet finns styrelsen för Gustaf Westerlunds Släktförening i Stockholm. Det är
tänkt att släktmötet 2011 ska förläggas till Stockholmstrakten, så att Westerlundare från södra
halvan av Sverige ges ökade möjligheter att delta.
Det återstår att se om vi i den nya styrelsen kommer att vara lika framgångsrika som den
gamla, både vad gäller släktmöten och i att hålla vår hundraåriga släktförening levande.
Vi ska göra vårt bästa.
Vi vill framföra ett stort och varmt tack till den gamla styrelsen och till deras närstående
för allt arbete de lagt ner för att bevara och utveckla föreningen. Inte minst den nya
hemsidan, www.gustafwesterlund.se kommer att ge oss nya möjligheter till kontakt.
Alla medlemmar kan bidra till att släktföreningens personuppgifter hålls aktuella genom
att anmäla födslar, dödslar och förändrad bostadsadress till sitt grenombud, eller direkt till
Bengt Ingesson, Kastakavägen 1, 94294 Sikfors eller bengtingesson@vattnet.com.

Trevlig Sommar
Du har väl den senaste släktboken?

Som betalande medlem får du, förutom glädjen över att tillhöra och stödja vår
unika släktförenin, medlemsbladet Meddelanden hemskickat 2 ggr/år samt
inbjudan att delta i släktmötet vart 5:e år.
Medlemsavgiften täcker också föreningens administrativa kostnader (hemsidan, bankavgifter mm).
Styrelsens mailadresser
jan.holmqvist@carler.se
sofia.nenzelius@skl.se
annika.eklund-gronberg@telia.com
ezillen@telia.com
hakan.borg@flen.com

Efterlysning
Vi vill gärna presentera porträtt av
nu levande Westerlundare. Maila
kort-kort text och bild av någon
släkting Du vill se i Meddelanden
till ezillen@telia.com
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Maria Westerlund
Gren VI, Engelmarkska grenen
Maria Westerlund var född 1837
och hon var gift med handlaren och
gästgivaren Oskar Engelmark. Hon
födde nio barn varav sex blev vuxna.
Familjen bodde först i Boden, senare i
Arvidsjaur.

I den stora (800 sidor) släktboken finns en
unik redovisning av de sjutton släktgrenarnas
ättlingar. Dessutom finns mycker att läsa om
Westerlundares liv de senaste 200 åren.
Släktboken 2001, ca 800 sidor: 150:Släktboken 2006, ca 70 sidor: 100:Släkt-CD 2006, med bl a komplett släktbas i
web-format: 100:Släktbok 2001 + 2006: 200:Släktbok 2006 + Släkt-CD 2006: 150:Kontakta kassören Sofia Nenzelius
sofia.nenzelius@skl.se Tel: 08-6401561

RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Försäljning -släktbok 2001
-CD 2001
Släktmötet 2006 (särskild redovisning)
Försäljning vid släktmötet av böcker 2001, 2006 och CD 2006
Försäljning under 2:a halvåret 2006 av d:o
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Medlemsblad
Resor vid styrelsesammanträden
Hemsida
Pg-bank-o. fraktavgifter
Tryckkostnader mm för CD och släktbok 2006
Avskrivningar av lager (släktböcker o. CD 2001)
Summa rörelsekostnader

ÅR 2006

ÅR 2005

600,450,600,2 107,8 925,1 250,13 932,-

500,2300,220,-

3020,-

11 392,9223,719,373,200,1 250,50
568,50
13 144,8 000,8 000,34 705,50 18 164,50

Rörelseresultat
Ränteintäkter

-20 773,50 -15 144,50
537,51,-

ÅRETS RESULTAT

-20 236,50 -15 093,50

Älvsbyn 2007-01-07
Kassör Margareta Kristiansson

BALANSRÄKNING

ÅR 2006

ÅR 2005

TILLGÅNGAR
Kassa
Plus Giro
Bank
Lager (CD o. släktböcker 2001)
Summar tillgångar

266,50
280,00
4 013,51
1 212,51
84 778,27 99 802,27
40 000,00 48 000,00
129 058,28 149 294,78

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat

149 294,78 164 388,28
-20 236,50 -15 093,50

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

129 058,28 149 294,78

Härutöver har Gustaf Westerlunds släktförening i sin ägo 20 st ostämplade (10-öres) frimärken
"Svenska Flaggans Dag 1955". Dessa är donerade till föreningen (stiftelsen) på 50-talet.
Älvsbyn 2007-01-07
Kassör Margareta Kristiansson

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade valda att granska räkenskaperna för Gustaf Westerlunds Släktförening
vill härmed avge följande berättelse.
Vi har granskat styrelsens räkenskaper för
tiden 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31.
Räkenskaperna är förda med god ordning,
alla intäkter och kostnader är styrkta med
verifikationer.
Vi har även kontrollerat Resultat och Balansräkning. Revisionen har inte givit anledning

till anmärkning beträffande de redovisningshandlingar som lämnats till oss.
Vi föreslår därför
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
den tid revisionen omfattar .
Karlskoga 2007-01-22

Presentation av styrelsen
Jan Holmqvist, ordförande. Gren IX
Min morfar Ernst Berlin var yngste son till barn nummer nio, Johanna Westerlund. Ernst som till yrket var
banktjänsteman och revisor, var på 40-talet kassör för Gustaf Westerlunds stiftelse. Intresset för släktföreningen
har jag fått från min mamma.
Jag är advokat i Stockholm och tillbringar gärna min fritid i Trosatrakten. Jag är har seglat mycket och spelar
numera gärna golf.
Sofia Nenzelius, kassör. Gren II
Min morfars mormor var Sofia, nummer två i den Westerlundska barnaskaran. Att jag lever 140 år senare än
Sofia gör förstås att våra liv ser väldigt olika ut. Något vi ändå har gemensamt (förutom namnet) är att vi båda
är mammor.
Själv bor jag i Älta tillsammans med maken och våra barn Markus (4) och Sara (1 ½). Jag upplever således
de ljuva men intensiva småbarnsåren just nu. Detta får mig osökt att tänka på Sofia som under åren 1852-1875
födde 13 barn. Vilken kvinna!
När jag inte umgåd med min familj jobbar jag med landstingsstatistik på Sveriges Kommuner och Landsting.
Annika Eklund-Grönberg. Gren VIIIb
Jag är uppväxt med berättelser om morfars mor, Anna, den åttonde av Britta Kristina och Gustaf Westerlunds
barn. Hon bodde i slutet av sitt liv i min mors föräldrahem Framnäs, några km väst om Tjåmotis, så min mor
har egna minnen av henne.
Anna var verksam som barnmorska i ”Jokkmokks öfra distrikt”, ett nätt litet område som väl till ytan i det
närmaste motsvarar ett par av våra mindre landskap. Att större delen av distriktet saknade vägar gjorde inte
arbetet lättare. Hon blev hämtad någon vecka före beräknad förlossning och blev sedan borta flera veckor. Att
hennes första svärdotter dog i sin andra barnsäng gjorde inte berättelsen mindre känsloladdad för mig när jag
som ung flicka hörde den berättas. Det, och min äldsta moster Anne-Maries sjuksköterskeutbildning kom så
småningom att påverka mitt eget val att läsa till läkare.
Mammas stora släkt med alla mostrar, morbröder och kusiner har alltid funnits nära mig och jag är glad över
att nu vidga cirkeln ytterligare något och lära känna fler i den stora Westerlundska släkten.
Eva Zillén. Gren VIIIa
När jag var liten berättade min mamma gärna om sin barndom i Jokkmokk. Det är udda bilder som fastnat i
mitt huvud. Som att min morfar August hellre spelade amatörteater än ägnade tid åt familjen och att mormor
var så väderkänslig att hon vid lågtryck gärna satt nere i källaren, där obehagen inte var lika kännbara. Mammas
farmor Anna (Gustaf och Brita Westerlunds åttonde barn) hade sällan tid att besöka sina barnbarn. Annas syster
Gustava däremot - av alla i Augusts familj kallad ”moster Gustava” - kom ofta och hälsade på och underhöll
sig gärna med sina syskonbarn. Som var och en med tillgång till släktboken kan läsa sig till, så finns det goda
förklaringar till olikheten mellan systrarna.
De gamla berättelserna från Jokkmokk och om Westerlundarna och deras ättlingar har gjort mig intresserad av
att bidra till att släktföreningen fortlever.
Vad kan jag lägga till om mig själv? Jag är pensionerad lärarutbildare, numera mest hustru, mormor, farmor
och matte, men också frivillig utbildare inom Röda Korset
Håkan Borg. Gren X
Mormor Margit föddes i Kiruna 1907. Hennes mamma var barnbarn till Gustaf och hennes pappa var skåning
och järnhandlare där. Han kom dit som nybyggare för att söka lyckan när Kiruna byggdes upp.
Mormor var
ett av de första barnen som föddes i Kiruna. Hennes pappa dog tidigt och hennes mamma Clara fick försörja
familjen som föreståndare för gruvans badanläggning. Detta är en av historierna i vår familj om vår del av
släkten.
Jag hann med att prata med mormor om gamla tider och då blev nog vår släkt en del av min vardag. Jag har
alltid tyckt att det är häftigt att denna släktförening kunnat leva så länge trots de hinder som vår storlek innebär.
Att läsa i släktboken om alla släktingar världen över är ju en av de fascinerande saker som föreningen möjliggjort.
Vem är jag annars då? Musik- och historelärare, gift, två barn. Musiken är mitt stora intresse och nu ska jag
även ägna mig åt Westerlundarna.
Niklas Hallgren, suppleant. Gren III

