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2 701,75
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Avskrivningar av lager (släktböcker o. CD)
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Summa rörelsekostnader
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Kortfristig Förskottsbetalda
skuld (tryck av Meddelande
medlemsavgifter
2/2008) Kortfristig skuld (tryck av Meddelande
Årets resultat
SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL
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Gustaf Westerlunds släktförening
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frånWesterlunds släktförening
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84 233,27
35 372,01
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24 000,00 151 633,78
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W

20092009

-1 949,50

35 372,01 28,50

158 182,53

Ingående SKULDER
eget kapitalOCH EGET KAPITAL

8 000,00

22 924,50

12 397,76 201,50

121 583,27
12 397,76

Lager (CDBank
och släktböcker)

2/2008)
Årets resultat

351,75

2 350,00

ÅRETS RESULTAT
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8 000,00

21 058,25
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151 633,78

129 058,28
129 058,28
21 950,00
21 950,00

2 575,00

2 575,00
-1 949,50

2 701,75 151 633,78
-1 949,50
158 182,53

SKULDER
OCH EGET
KAPITAL
158st182,53
151 633,78
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Hur gör Du om Du vill låta framtida Westerlundare ta del av Dina brev?
När släktboksredaktionen tagit del av Dina brev kan Du – om Du så vill - arkivera
originalen hos Landsarkivet i Härnösand. Där finns texter, foton och annat med
anknytning till den Westerlundska släkten, förvarade under namnet ”Enskilt arkiv
111”.
Är Du intresserad av att utforska det material som redan finns, kan Du besöka
Landsarkivets forskningsexpedition i Härnösand och där kostnadsfritt ta del av
släktens arkiv.
Innehållet i släktarkivet är inte katalogiserat – kanske finns det någon släkting som
är intresserad av att göra det?
Vad är då ett Landsarkiv?
Landsarkiv finns, förutom i Härnösand, i Lund, Göteborg, Visby, Uppsala och
Östersund. Där förvaras regionala och lokala dokument som bl. a. enskilda lämnat
efter sig.
Landsarkiven tillhör, liksom Riksarkivet, myndigheten Statens arkiv. Riksarkivet
som ligger i Stockholm förvarar dokument av riksintresse från 1000-talet och framåt.
Alla arkiv, med bl. a. vägledning för släktforskare, kan nås via www.statensarkiv.se

Du planerar väl att komma till släktmötet den 1-3 juli 2011?
Så här skrev Karolina Borg när hon var 11 år och varit på sitt andra
släktmöte:
Jag fyllde 11 på mitt andra släktmöte i Jokkmokk. Vi började med att åka
tåg från Eskilstuna (då höll jag på att få fågelbajs i huvudet). Vi åkte
liggvagn ända till Norrbotten och jag vaknade på min födelsedag. I Umeå
stannade vi till för att ett annat tåg stod i vägen. Sen bytte vi tåg, klev av i
Murjek och tog bussen till Jokkmokk där vi gick till hotellet och åt middag
med släkten. Vi bodde på vandrarhemmet.
Det hände en massa saker under helgen, besök i gamla kyrkan, busstur till
Kvikkjokk där vi stannade till och åt macka med renkött.
På kvällen var det festmiddag och vi tog kort vid sjön och spelade biljard.
En cool farbror var där och pratade. Pappa var med och ledde allsång.
På söndagen skulle alla vara med och gå i kyrkan men det kom ingen
präst! Den coola farbrorn kom och var präst i stället och min kusins mamma
spelade orgel. Det blev riktigt fint.
Sen var det buss och tåg hem till Sparreholm.
Jag gillar släktmöten.

Den ”coola” farbrorn heter John Märak och är pensionerad Jokkmokkspräst. (red.)

Erik Westerlund. Gren X.
Tionde barnet Westerlund är anfader till
den 4:e största grenen. Erik, som föddes i
Arvidsjaur 1842 blev examinerad
folkskollärare och sedermera gästgivare
och kronolänsman i Jokkmokk.
Hustrun Brita födde honom tio barn.
Läs gärna i släktboken (s.212) om en
av hans döttrars kupp för att kunna gifta
sig av kärlek.

Karolina Borg. Gren X.
Karolina, som bor i Sparreholm, är
barnbarns barnbarns barn till Erik
Westerlund.
Hon är född 1995 i en mycket
musikintresserad familj. Karolina är
förstås intresserad av musik, men också
av scouting. Hon går i klass 7b1, en
musikklass på Stenhammar-skolan i
Flen. Läs på nästa sida vad Karolina
skrivit om att åka på släktmöte.

Trevlig sommar Karolina och alla övriga släktingar

Nya medlemmar våren 2009
Vi hälsar följande medlemmar varmt välkomna till släktföreningen:
Jan Westerlund, Luleå, gren 4
William Bergström, Gävle, gren 7

Du har väl betalat medlemsavgiften för 2009?

Det kostar 100:- per år att vara medlem i släktföreningen. Betalas till plusgirokonto 349361-6.
Kassören Sofia Nenzelius besvarar frågor om avgiften. Tel: 08-640 15 61 eller
s_nenzelius@hotmail.com

Ordförande: Jan Holmqvist, jan.holmqvist@carler.se
Kassör: Sofia Nenzelius, s_nenzelius@hotmail.com
Redaktör: Eva Zillén, ezillen@telia.com
Övriga ledamöter: Annika Eklund-Grönberg, annika.eklund-gronberg@telia.com
Håkan Borg, familjen.borg@swipnet.se
Hemsida: www.gustafwesterlund.se

