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God fortsättning på det nya året. Det Du nu håller i handen är ett resultat av ett antal
dåliga samveten som under några år legat och jäst, för att nu förvandlas till handling.
Föreningen Släkten Schildt i Sverige som bildades 1984 har ju sedan dess av olika orsaker
legat i träda men nu har styrelsen, ivrigt påhejade av Gunilla Schildt, haft ett möte (den
24 november) och beslutat att varsamt väcka föreningen ur törnrosasömnen. Vi som
träffades var Anna-Lena Schildt, Johan Schildt, Elida Söderström och Gunilla Schildt.
Vår första åtgärd blir detta utskick så Ni andra vet vad som pågår.
'i
Nästa steg blir ett släktmöte som vi planerar till den 6:e eller 13:de april 1991. Vi hoppas
ni kan preliminärboka dessa två lördagar så återkommer vi så snart vi kan med
utförligare uppgifter om tid och plats. Att datumet ännu är osäkert beror på problem
att ordna lokal. Avsikten är att först ha ett möte på eftermiddagen och efter det en
middag till självkostnadspris (i samma lokal). Förmodligen blir det i Tåbytrakten och
ni som behöver hjälp med logi eller transport kan gärna höra av er till oss.
På mötet ska vi bl a välja en ny styrelse - vi har ju f n ingen ordförande och alla
medlemmar uppmanas komma med förslag till styrelseledamöter.
'i
Vi önskar att ni hör av er snarast möjligt, per telefon eller post, och meddelar preliminärt
om ni kan komma dessa två datum. Denna anmälan är på intet sätt bindande utan
endast till för att vi ska kunna bestämma lämplig lokal.

Under åren som gått sen sist har många medlemmar lämnat det jordiska, men vi kan
glädjas åt att det även har kommit många nya "Schildtar" till världen. För att dom ska
bli trygga med sitt namn och sin släkt och för att dom ska få en livaktig förening att
verka i så småningom hoppas vi att så många som möjligt håller med om att Föreningen
Släkten Schildt i Sverige bör återuppväckas och kommer på släktmötet i april!
Vi ses då!
Anna-Lena Schildt (vice ordf)

Johan Schildt (kassör)

