nr 87

Ulric Schildt 1828 - 1862

nr 212 Mauritz Schildts familjegrav
nr 214 August Schildts familjegrav
nr 215 Conrad Schildt Adele Schildt Ernst Schildt
nr 464 Oscar Schildts familjegrav
nr 528 Valdemar Schildt Louise Schildt Tyra 1899-1877
För den som vill forska mera i gravarnas historia kan nämnas att det kan vara svårt att nu få
veta vilka familjemedlemmar som vilar i familjegravarna, eftersom sådana uppgifter regel
mässigt inte brukat antecknas före 1950.
PERSONNOTISER

Alice Schildt, Husum avled den 7 december 2003. Alice Söderlind föddes den 19 januari 1918
och gifte sig 1941 med Gillis Schildt, släktens dåvarande huvudman. Tillsammans drev de
under många år Schildts Bageri i Husum. Bland många andra arbetsuppgifter var det Alice
som körde ut bageriets varor, detta eftersom Gillis inte tycks ha givit sig tid att ta körkort.
Hon hade också, som brukligt var förr, bageriets personal "i maten". Gillis avled i november
år 2000. Alice blev då ensam med familjens två barn, Roger och Myrtle och deras familjer.
En ny medlem i släkten; Jakob Gustaf har fötts den 7 september 2004. Han är son till Gustaf
Schildt och hans sambo Lisbeth Löthman i Alingsås. Gustaf Schildt är andre son till Evert E:
son Schildt, han är utbildad till polis och tjänstgör sedan några år hos SÄPO.
MEDLEMSSERVICE

Liksom de flesta föreningar erbjuder vi viss service till medlemmarna. Vi har till salu bl a
välgjorda fotografier av vårt ättevapen i Riddarhuset och har just skaffat 10 nya kopior.
Liksom tidigare kostar ett foto 100 kr+ frakt. Vårt vackra brevpapper präglat med ättevapnet
är nu slut. Vi försöker nu få fram mer av denna begärliga vara och hoppas kunna erbjuda
detta i nästa medlemsbrev.
Glöm inte heller att det numera finns korrekt och användbar framställning av vårt ättevapen,
som kan användas i privat bruk - till inbjudningar och annat. Kontakta Johan i dessa ären
den!
MEDLEMSAVGIFT FÖR 2005

Vi sänder med ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2005. Liksom hittills kostar det bara
100 kronor att vara medlem. Det är i dag ingen stor summa, men de där hundralapparna är
ändå av största betydelse för föreningen och den sammanhållande verksamhet som fören
ingen står för.
Vi ber Dig därför att så snart som möjligt betala Ditt bidrag till föreningens fortbestånd. För
styrelsen är det nedslående att då och då konstatera att föreningen förlorar medlemmar
enbart genom obetalda årsavgifter. En släktförening har ju av förklarliga skäl inte så lätt att
finna nya medlemmar utanför en given krets.
Varma hälsningar och önskan om God Jul och Gott Nytt År 2005
Styrelsen
Gunilla Anna-Lena Johan Carl Adam Annika Camilla Roger
Föreningen SLÄKTEN SCHILDT I SVERIGE

