FÖRENINGENS VALBEREDNING ÖNSKAR MEDLEMMARNAS HJÄLP
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Inför släktmötet har föreningens valberedningen till uppgift att föreslå personer som är villiga
att ställa upp till val av föreningen styrelse. Om Du har lust och tid att gå in i styrelsen eller vill
föreslå någon för uppgiften är Du välkommen att ta kontakt med valberedningen som består
av
Maria Schildt-Nordlöf

Sebastian Schildt

PERSONNOTISER

Vi kan meddela följande om våra ättemedlemmar:
En son ,född den 10 april 2002,första barn till Camilla Schildt och hennes make T homas Franek.
I dopet fick unge Franek namnen William Tomas Schildt. Familjen är bosatt i Stockholm.
Rabbe Schildt har avlidit den 15 november 2002. Rabbe Schildt som var bosatt i Särö utanför
Göteborg föddes den 13 juni 1932. Han tillhörde den finländska ättegrenen.
Stipendium till Sebastian Schildt
Som en av fem utvalda konstnärer har silversmeden Sebastian Schildt fått ta emot ett stipendium
ur Marianne och Sigvard Bernadottes konstnärsfond. Stipendierna på 25 000 kronor vardera
överlämnades vid en ceremoni på Prins Eugens Waldemarsudde den 3 juni 2002.
Framgångar för formgivaren Eva Schildt
Den unga formgivaren Eva Schildt har också haft stora framgångar. Bland annat har hennes
redan smått berömda trädgårdssoffa belönats som Utmärkt Svensk Form. Soffan och ett litet
bord har även inköpts av Nationalmuseum. Eva gick ut Beckmans skola våren 2000.
Släktföreningen gratulerar varmt!
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MEDLEMSAVGIFT FOR AR 2003

Eftersom vi närmar oss ett årsskifte sänder vi med inbetalningskort för medlemsavgiften för år
2003. Liksom hittills kostar det bara 100 kronor att vara medlem,alltså ingen stor summa ,men
av stor betydelse för föreningen. Vi ber Dig därför att så snart som möjligt betala den . I dessa
tider med höga administrativa kostnader och feta arvoden vill vi nämna att föreningens alla
funktionärer gör sitt arbete utan någon som helst ersättning. Föreningens viktigaste utgifter
utgörs av våra medlemsutskick och vissa kostnader vid släktmötena.
Varma hälsningar och önskan om God Jul och Gott Nytt År 2003 från
Styre lse n
Gunilla Anna-Lena Johan

Gunilla Schildt ordförande
Anna-Lena Schildt sekr
Johan Schildt kassör
Carl Adam Schildt
Annika Schildt
Camilla Schildt Johansson

Carl Adam Annika

Camilla

Västerbottens regemente tog vinterkvarter i Porlom, Lovbom och Söfräsk i trakten av Lovisa.
En del av regementets officerare permitterades nu hem över vintern för diverse uppdrag som
nyrekrytering. Både majoren Johan Peter Schildt och löjtnanten Ulfhielm ur Livkompaniet reste
hem i detta angelägna ärende.
Vid en generalmönstring i januari 1789 rapporterade Livkompaniet 56 friska, 30 döda, 68 sjuka,
summa 154 man. Hela regementet på 1003 man rapporterade 283 sjuka och 146 döda, samman
taget nära halva styrkan.
När striderna under vårvintern 1789 återupptogs hade de hempermitterade officerarna återvänt
utom Johan Peter Schildt, som förmodligen ådragit sig någon blessyr och därpå följande fält
sjuka. Claes Anders Ulfhielm återvände nu som kapten med 269 rekryter och de hästar, som han
och Johan Peter lyckats uppbåda i Västerbotten. I mars detta år dör Johan Peter Schildt hemma
på Luleågård, 54 år gammal.
I kommande avsnitt återvänder vi till södra Finland, där striderna våren 1789 återupptas och
då med den unge Carl Ulrik Schildt som vår berättelses huvudperson.
Hans Widding

Föreningen SLÄKT EN SCHILDT I SVERIGE

