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Mer nyheter från Släktföreningen!
Vi har nu på hemsidan lagt upp två register. Båda
återfinns under fliken ”Släktkalender” och där under
”Släkttavlor ny”. Två flikar finns att välja på ”New
Generation Tree” och ”New Kjellberg Family Tree”.
Den förstnämnda är en enklare variant där man får
bättre överblick över hela släkten. I dagsläget har vi
1342 namn i 16 generationer, så det är inte möjligt
att få in alla på samma blad. Däremot kan vi på ett
enkelt sätt arrangera just ditt träd från början till
slut. Självfallet inte bara på ett blad men ändå begränsat till just din gren.
I ”New Kjellberg Family Tree” har fler detaljer tagits
med och på varje kort som är upprättat för varje
person finns mer information som dock inte visas på
hemsidan. Dessa kort kan komma att uppdateras på
mer information för dem som så vill. Även detta träd
kan dras ut i specialupplaga för just din gren om så
önskas fast naturligtvis på flera blad.
Vi har fört in den information som just nu finns tillgänglig, men koordination skall göras med Erik så att
den information han har fått in de senaste åren
kommer med i sinom tid. Vi ber er alla att gå in på
dessa sidor och notera de felaktigheter som kan
finnas samt att meddela de händelser som skall införas eller ändras.

Om ni finner uppdraget för stort får ni gärna dela
upp det på underansvariga men då vore vi tacksamma för om detta meddelades och vilka som utses.
Några av våra äldre medlemmar har inte kontakt
Internet varför vi ber deras barn eller syskon att hålla
dem informerade om vad som händer.

Styrelsen utlyser 2012 års Stipendium
Styrelsen har vid ett styrelsemöte i november beslutat att utlysa ett eller flera stipendier med den totala
utdelningssumman SEK 40.000:- att delas ut på
släktmötet 2012. Beroende på ansökningarnas art
och antal så kommer styrelsen att besluta om ett
eller flera stipendier kommer att delas ut.

För mer information om ansökningsregler
se hemsidan: www.kjellberg.org
Ansökan skall skickas till:
Styrelsen för Kjellbergska Släktföreningen
c/o Carl Gustaf Kjellberg, Skyttegatan 45,
193 32 Sigtuna
Eller carl.gustaf@kjellberg.org
Senast den 30 mars 2012

Här skall framgå följande: namn, nummer (kan införas av oss), adress, telefon, mobil, email, gift, skild,
omgift (namn, datum född etc), död, titel, arbete och
därtill annat som kan vara av intresse.
Följande personer har vi utsett till att vara grenansvariga vilket innebär att ni ombeds att kontakta de
som finns i angiven gren inklusive generationen
ovanför och samla in önskvärd information och vidarebefordra denna till jan.w@kjellberg.org.
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For our english speaking relatives:
The Generation tree
We now have two new registers. They can be found
in ”Släktkalender” under ”Släkttavlor ny”. You can
choose between ”New Generation Tree” and ”New
Kjellberg Family Tree”. The first mentioned is a
simplier version to get a better overview of the Family.
Today we have 1342 names in 16 generations, so it is
not possible to have them on one page only. However we can print out just your branch from top to
bottom if desired.
In the ”New Kjellberg Family Tree” there is more
information and on each card there is information
available on our website. What you can see can also
be specially printed just for your branch from top to
bottom or just part of it.
We have entered in the presently available information but will within short coordinate with Erik to
get all his new information into the system.
However, we ask you all to check the information
and to inform us about required changes. Please
send that by email to jan.w@kjellberg.org.
We are interested in names, numbers (can be given
by us), addresses, telephone, mobtelephone, email,
married, divorced, remarried (name, dates, born
etc), death, title, work and many more things of
interest.
We have appointed members to represent the various branches. We are asking these persons to contact everybody in his branch and the generation
above and to pass on needed information to Jan W.
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If you find the task too heavy, please appoint other
members on your branch to help you and if so please
inform us accordingly.
For further questions or requirements please do not
hesitate to send an email to jan.w@kjellberg.org.
Some older members do not use the Internet. We
kindly ask you inform them about our activities and
we hope that this can be done by their children or
nearest relative.

Announcement of 2012 Scholarship
The board announces scholarships up to a total
amount of SEK 40.000, to be awarded at the family
gathering in Sweden in September 2012.
Depending on the number of applicants and the
nature of applications one or more scholarships may
be awarded.
For further instructions please see our website
www.kjellberg.org
Please send application to
The board of Directors,
c/o Carl Gustaf Kjellberg
Skyttegatan 45
SE-193 32 Sigtuna
Sweden
or carl.gustaf@kjellberg.org

Latest by March 30, 2012

P.S
We would appreciate any interesting information from our relatives living abroad, to be published on the website.
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Best wishes for the new year from the Board
Carl Gustaf Kjellberg
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