Släktmötet 2011
Styrelsen har alltså fastställt att tidpunkt för nästa släktmöte ska vara
1 – 3 juli 2011.
Visst låter det väldigt långt borta, 2011? Kan det vara nödvändigt att börja
planera redan nu för huvudstadens första Westerlundska släktmöte sedan 1946?
Detaljerna kan vi vänta med, men visst är det bra att ha tid att fundera och resonera
kring hur det hela ska ordnas. Det vi definitivt måste bestämma oss för i god tid, är
val av anläggning för mötet. Hur många kan vi tänkas bli? Ska lokalen för gemensamma aktiviteter ligga centralt i Stockholm, eller kanske i skärgården? Hur viktigt
är det, att det i omedelbar närhet finns möjligheter till val av boende i olika
prisklasser?
Så småningom blir det dags att planera det sociala programmet. Vad ska det
innehålla?
Vi behöver här mängder av idéer från så många släktingar som möjligt i alla åldrar.
Alla läsare av släktbladet ombeds att fundera över hur ni vill ha det och berätta det
för ert grenombud eller för någon av oss i styrelsen.
Vi har tänkt oss att framöver bilda en grupp som tar hand om den slutliga utformningen av programmet. Vill och kan Du vara med där? Hör av Dig! Adresser nedan.
Du kan också tycka till på släktföreningens blogg:
http://gwblog1.gustafwesterlund.se

		

Medlemsavgift för 2009
Med detta nummer följer ett inbetalningskort för 2009 års medlemsavgift.
Avgiften är 100:- per vuxen och år. (över 18 år). Alternativt kan man, för att
säkert hålla sig ajour med släktföreningen, betala 300:- för åren fram tom
släktmötet 2011.
Om inget inbetalningskort medföljer, betyder det att Du redan betalat för 2009.
Avgiften ska vara inbetald till släktföreningens PlusGirokonto 34 93 61-6 senast
31 mars 2009.
Frågor om medlemsavgiften besvaras av vår kassör Sofia Nenzelius, tel: 08-640 15
61 eller s_nenzelius@hotmail.com
Adresser till styrelsen
Jan Holmqvist, ordförande: jan.holmqvist@carler.se
Sofia Nenzelius, kassör: s_nenzelius@hotmail.com
Eva Zillén, redaktör: ezillen@telia.com eller 08-715 31 33
Annika Eklund-Grönberg: annika.eklund-gronberg@telia.com
Håkan Borg: hakan.borg@flen.se
Hemsida: www.gustafwesterlund.se
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Så här i slutet av året påminns vi om hur fort tiden går. Om några få veckor har vi ett
nytt år och även om det dröjer innan vintermörkret lättar, så brukar det redan i januari
finnas tecken i naturen på att vi åter rör oss mot ljusare tider.
Vi i släktföreningens styrelse har börjat fokusera våra blickar på några sommardagar,
som läsaren av släktbladet kan tycka, ligger långt fram i tiden: sommaren 2011.
Vid vårt möte i oktober tog vi beslutet att förlägga nästa släktmöte till den 1:a - 3:e
juli 2011. För att till rimligt pris kunna hitta och boka lokaler till de tre dagarnas
aktiviteter, gäller det att vara ute i tid här i Stockholmsregionen.
Vi kommer att behöva stöd och aktiv hjälp av er som kan tänka er att medverka till
att 2011 års släktmöte blir en riktigt lyckad tillställning. Läs vidare på sista sidan eller
gå in på hemsidan: www.gustafwesterlund.se för att se hur just Du kan anmäla ditt
intresse för att vara med i den fortsatta planeringen.
Tillbaka till nutiden: Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
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Westerlundare på 1800- och 2000-talen
Släktföreningen vilar tryggt på anorna från Brita och Gustaf Westerlund och på
det här släktbladets framsida presenteras Johanna, deras barn nummer nio. Det
hade varit trevligt att kunna berätta mer om Johanna Westerlund, gift Berlin, än det
som står i rutan. Säkert finns det bland ”Berlinarna” någon som vet mer, men för
oss som får hålla sig till släktbokens uppgifter, finns det relativt lite information
om döttrarna Westerlund, framför allt om de gifta. Kvinnor från Johannas tid, fick
som gifta finna sig i att, åtminstone utåt, leva i skuggan av sina män och det finns i
allmänhet mer dokumenterat och bevarat om sönerna.
Presentationen av syskonen kommer att fortsätta. Men vi tycker det är dags att
också berätta om prästparets nutida ättlingar - människor som är verksamma i vår
tid. Här finns det av naturliga skäl, mycket mer att hämta, både om kvinnor och
män.
Först ut är Maria Wallhager, som intervjuats om sin familj, sitt arbete och sina
Westerlundska rötter.
Vi vill mycket gärna ha tips om fler Westerlundare att skriva om. Ännu roligare
vore det om någon av er läsare ville berätta om någon nu levande släkting, ung eller
gammal. Någon riktigt ung kanske kan rita en teckning
om att vara en Westerlundare. Hör av er läsare!

Maria Wallhager
Maria Wallhager, född Eklund, är född, uppväxt, och verksam i Stockholm. Hon
tillhör det här seklets välutbildade och aktiva 40-plusare med, som det tycks, en
outsinlig entusiasm och energi. Hon är utbildad sjuksköterska och revisor. När de
tre döttrarna var små och familjen stod utan dagisplats, kom intresset för politik.
”Jag är inte född in i politiken, ”säger Maria. ”Intresset kom när jag började tänka
själv och då blev det folkpartiet.”
I dag är Maria finanslandstingsråd och ytterst ansvarig för den sjukvård som drivs
av landstinget i Stockholms län. ”Jag är folkvald”, säger hon med stolthet i rösten.
”Jag har 45000 sjukhuspersonal att ansvara för, vad gäller exempelvis löneförhandlingar och policyfrågor. Politikerna beslutar vad som ska göras och jag ser till att
besluten verkställs och hur det görs. Det är som att vara en del av en koncernledning och det innebär ett ansvar för ca 60 miljoner kronor. Jag är också förbundsordförande för folkpartiet i Stockholms stad och län och sitter i partistyrelsen.”
”Fritiden då?” säger redaktören och förbereder sig på svaret att sådan inte finns.
”Förutom att vara med familjen, make och döttrarna, ägnar jag mig åt friskvård”,
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”Stockholm är så vackert”, svarar hon. ”Lagom stort, vacker gammal och ny bebyggelse, kultur, caféer, Hagaparken och Djurgården. Vattnet. Att segla in i stan...”
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Januariträff 2009 på Nobelmuseet
Ett antal släktingar deltog i början av det här året i en lyckad sammankomst på
Nationalmuseum i Stockholm.
Vi inbjuder nu intresserade till en ny träff. Den här gången blir det besök med
guidad visning av Nobelmuseet, som ligger på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm.
Visningen blir enbart för vår grupp. Visserligen har ingen Westerlundare ännu fått
Nobelpriset, men det finns mycket intressant att se på museet ändå.
Vi kan förtära något på museets café i samband med visningen.
Dag: Tisdagen 27 januari 2009
Tid: Visningen startar klockan 17.00
Plats: Nobelmuseet, Stortorget, Gamla Stan, Stockholm
Pris: Ca 100:- för entré och guidad visning
Intresseanmälan senast 7/1 2009 till Eva Zillén ezillen@telia.com eller 08-715 31 33

Släktinformation
Det finns mycket att läsa om Westerlundska släkten i släktboken. Den 800 sidor tjocka
släktboken från 2001 köper Du genom Sofia Nenzelius. Den kostar 150:-. Tillägget från 2006
kostar 100:-. Båda dessa tillsammans endast 200:-. Det finns också en CD från 2006 med
komplett släktbas i webformat. Den kostar 100:-

Jan Holmqvist

jan.holmqvist@carler.se

