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Släktmöte! 
 
boka gärna in 15-16 september 2017 i din kalender 
redan nu! 
 

Välkomna till årets släktmöte som hålls på Bachelors 
Club den 15-16 september. All information kommer 
snart från festkommittén. Anmälan före den 16 juni! 
Notera datumet i din kalender och anmäl dig snarast. 
 
 
Stipendium 2017 
 

En total stipendiesumma på 20.000:- har utlysts på 
senaste styrelsemötet. Närmare detaljer finns på 
hemsidan. Tipsa dina släktingar! 
 
 
Vår hemsida 
 

Vi vill verkligen slå ett slag för vår hemsida som 
löpande uppdateras. Styrelseprotokoll och andra 
dokument, finns upplagda på hemsidan under 
inloggningsfunktionen. Om du inte har skaffat dig en 
inloggningsfunktion så gå in på hemsidan så får du 
vidare instruktioner hur du gör och kan följa med i 
styrelsens arbete.  
 
Ytterligare information om släkten läggs löpande upp 
på vår hemsida. Gå in på fliken ”Dokumentation om 
släkten” så kan du nu ladda hem vårt standardverk om 
släkten i pdf format.  
 
Facebook 
 
I förra nyhetsbrevet uppmanade vi alla att ”gilla” 
hemsidan på facebook. Det gav ett bra resultat och vi 
blir fler och fler som nu får information via facebook. 
 
Vi uppmanar därför alla som har Facebook att gilla 
sidan, vi kommer löpande att kommunicera mer via 
facebook. Så vi hoppas att alla ungdomar börjar gilla 
oss på facebook. Ju fler ”likes” vi får, ju fler kan vi nå!  
 
Skicka gärna tips på intressanta länkar som kan vara av 
intresse för släkten. 
 
 
Styrelsen ser fram emot att träffa alla på släktmötet! 
 

För styrelsen 

Carl Gustaf Kjellberg 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 

News in English: 
 
 

 

Family reunion ! 
 
Book September 15-16 September 2017 now! 
 
Welcome to this year’s family reunion to be held at Bachelors 
Club in Gothenburg, September 15-16. More information will 
be available on the website later on. Notification before June 
16! 
 
 
 

Scholarship 2017 
 
A total sum of 20.000 kr will be available for this year’s 
scholarship(s). Further details can be found on the website. 
 

 
 
 
Our website 
 
We would again like to highlight our website which is 
continuously updated. Minutes of Board meetings and other 
documents are available in the log-in section. If you have not 
yet arranged access to this, please check the website for 
instructions.  
 
Information about the Kjellberg family is continuously 
updated. Go to the folder “Historik” to download the 
chronicles and family tree in pdf format. Unfortunately only 
available in Swedish. 
 
 
Facebook 
 
 In the previous newsletter we asked all Facebook members to 
click “like/gilla” on the website. As a result, an increasing 
number of members are now getting information via 
Facebook. Please keep it up!  
 
Finally, do send us links that could be of interest to other 
members. 
 
 

The Board looks forward to meeting you all at Hook. 
 

On behalf of the Board 

Carl Gustaf Kjellberg 
Chairman 

 

 

 

 

 

 

 


