Släktmöte, 2018 års stipendier och vi fyller 75år!
(for English please scroll down)
Kära släktningar!
Här kommer det första nyhetsbrevet som ny ordförande i Kjellbergska släktföreningen.
Mycket har hänt och kommer att hända i föreningen därför blir vårens nyhetsbrev något
längre än vanligt.

Höstmöte i Göteborg - 2017
I september 2017 hade vi vårt släktmöte på Bachelors Club i Göteborg och då valdes, inför 55
engagerade släktingar, en ny styrelse. En styrelse där ni kommer känna igen några namn och
även hitta några nya. Till ordförande valdes jag, Jonas T Kjellberg (223212), och till ledamöter
valdes Harriet Kjellberg (11334), som tar rollen som vice ordförande, Jan W Kjellberg(22322)
– fortsätter som skattmästare, Mikael Angervall (223112) tar rollen som sekreterare, Michael
Kjellberg (22621) är ledamot , Sofia Wramsby (2232111) är ledamot och Caroline Kjellberg
(22334) är ledamot. Vår tidigare ordförande Carl Gustaf Kjellberg (22111) sitter kvar, nu som
suppleant. Mer information om släktmötet finner ni på vår hemsida www.kjellberg.org .
Fotnot: Siffrorna inom parantes talar om vilken gren och generation vi tillhör, dvs det går att utröna hur vi är släkt med vår anfader Jonas
Anders Kjellberg.

Stipendier 2018
Vi har i skrivande stund avslutat vårens styrelsemöte och kan konstatera att släktföreningens
ekonomi är god. Vi har därför glädjen att utlysa en total stipendiesumma på hela 60.000 kr.
Stipendieansökan skall vara styrelsen till handa senast torsdagen den 14 juni 2018 till adressen
jonas.t.kjellberg@gmail.com . För att söka måste man vara medlem i Kjellbergska
släktföreningen. Mer om vilka övriga regler som gäller för att söka ett stipendium finns på vår
hemsida.

Kjellbergs släktföreningens 75-års jubileum - 2019
Den 20-22 september 2019 kommer vi att fira föreningens 75-årsjubileum. Vi kommer att göra
det på Ombergs Golfresort www.ombergsgolfresort.se. Platsen är vald med omsorg för att
passa släktmedlemmar som kommer både från öst- och västkusten. Omberg ligger utanför
Vadstena, mycket vackert vid Vätterns strand. Vi kommer troligen att ha hela stället för oss
själva och kommer där skapa ett härligt jubileum. Festkommittén har redan startat att planera,
allt för att det skall passa både stor som liten. Vår målsättning är att vi skall ha det riktigt

trevligt och denna gång ska vi ändra lite i helgprogrammet för att skapa fler möjligheter till att
umgås.

Vi rekommenderar att ni redan nu bokar helgen och kanske tar chansen till en egen kusinträff
eller liknande i samband med släktmötet. Detta är tillfället!
Vi kommer subventionera helgen från släktföreningen och har dessutom redan erhållit riktade
kalasdonationer. Allt för att vi skall kunna bli så många som möjligt till attraktiv prisnivå och
ett spännande program. Mer information om vårt 75-års jubiléet kommer längre fram!

Hemsidan och Facebook
Vi fortsätter att mata vår hemsida med bra information kring aktiviteter och formalia. Om ni
inte har inloggningsmöjlighet, kan ni enkelt få det genom ett mail till vår webbmaster Carl
Gustaf på cgkjellberg@gmail.com . Facebook kommer fungera som vår mer snabbrörliga
kommunikationsplattform och inför vårt 75-årsjubileum kommer den användas mer flitigt. Ni
hittar den under namnet Kjellbergska släktföreningen.

Många varma hälsningar från ett idag vårvarmt och skönt Mölndal!
6 maj 2018 – Jonas T Kjellberg

Dear relatives!
This is the first newsletter as the new chairman of the Kjellbergska family association. Much
has happened and will happen in the association, so the spring newsletter will be a bit longer
than usual.

Autumn meeting in Gothenburg - 2017
In September 2017 we had our biennial family meeting at the Bachelors Club in Gothenburg
and then, in front of 55 engaged relatives, a new board was elected. A board where you will
recognize some names and even find some new ones. I, Jonas T Kjellberg (223212), was
elected chairman. As board members we have Harriet Kjellberg (11334), who took the role as
vice chairman, Jan W Kjellberg (22322) – will continue and act as treasurer, Mikael Angervall
(223112) took the role as secretary, Michael Kjellberg (22621)- board member, Sofia Wramsby
(2232111) - board member and Caroline Kjellberg (22334) - board member. Our previous
chairman Carl Gustaf Kjellberg (22111) remains at the board, now as a deputy member. More
information about the family meeting can be found on our website www.kjellberg.org .
Footnote: The numbers in brackets tell us what generation we belong to and how we are related to our founding father
Jonas Anders Kjellberg.

Scholarships - 2018
At the time of writing we have completed the spring board meeting and we find that the
family's economy continues to be healthy. We have therefore the pleasure to announce a total
scholarship sum of 60,000 SEK this year.
The Scholarship application must reach the board on Thursday June the 14th 2018 at the
latest, by e-mail to jonas.t.kjellberg@gmail.com . To apply, you must be a member of the
Kjellberg family association. More information about what other rules to follow to be able to
apply for a scholarship, can be found on our home page.

Kjellberg's 75th anniversary celebration - 2019
On September 21-22, 2019 we will celebrate the 75th anniversary of the Kjellberg association.
This we will celebrate at Ombergs Golf Resort www.ombergsgolfresort.se . The place has been
chosen with care, to suit family members who come from both the east and west coast of
Sweden. Omberg is located outside Vadstena, very beautifully situated at the shore of lake
Vättern. We will most likely have the place to ourselves which will enable us to create a
wonderful anniversary. The party committee has already begun to plan happenings, this to
create a weekend that will suit both young and less young participants. The goal is to have a
great weekend together and this time we will do some changes in the program, to create more

opportunities for socializing. We recommend you book the weekend already now and maybe
take the opportunity to book your own cousins meeting in connection to the family meeting.
We are going to subsidize the weekend from the family association and we have already
received targeted donations, all with the purpose to be as many as possible based on an
attractive price level and an interesting program. More information regarding our 75th
anniversary celebration will come in due course.

Homepage and Facebook
We continue to populate our homepage with good information about activities and
formalities. If you do not have a login to our homepage, you can easily get one by e-mailing
our webmaster Carl Gustaf at cgkjellberg@gmail.com .
Facebook will act more as our fast-paced communication platform and will be used to give
you updated information about our 75th anniversary. You will find it under the name
Kjellbergska släktföreningen.

Many warm greetings from a today nice and warm Mölndal
May 6, 2018 - Jonas T Kjellberg

