
Frykholmska fädernegården 
Framgården i Klaxås, 
nedbrunnen år 1891

Gruppbild som togs vid 
ett tidigare släktmöte.

Gissa vilket år?

Frykholmska
släktföreningens
70-årsjubileum

Karlstad stadshotell där föreningen bildades 1947



Frykholmska släktföreningen
har nöjet inbjuda till

70-årsjubileum
23-24 september 2017

i Karlstad

Om svar anhålles snarast
men senast 28 april 2017

Anmäl er gärna på hemsidan:
www.frykholmska.se/jubileum

eller e-post: birgittalagercrantz1@gmail.com
eller telefon: 070 - 722 17 32., eller brev till:  

Birgitta Lagercrantz, Ekedalsvägen 11B, 177 59 Järfälla

Plats: Elite Stadshotellet, Karlstad

Lördag 23 september:
16.00 Mötesförhandlingar 

(dagordning och ev. övriga möteshandlingar kommer att  
finnas tillgängliga på hemsidan i god tid före släktmötet)

18.00 Välkomstdrink 
18.30 Middag med underhållning

Föreningen tar tacksamt emot
förslag från släktmedlemmar som

kan bidra till underhållningen

Söndag 24 september:

Kyrkogårdsvandring Frykeruds kyrka
Lunch på Eskebohls gård

Kaffe på Framgården  
(Frykholmska släktgården)



VIKTIG INFORMATION
Till dig som är medlem i Frykholmska släktföreningen eller är ättling till klockare 
Nils Olof  Frykholm (1686-1742)

Vart fjärde år träffas Frykholmska släktföreningen på en stor fest. Den 23-24 
september 2017 är det dags igen, denna gång i Karlstad, på samma plats där 
föreningen bildades för 70 år sedan. Vi hoppas att så många som möjligt deltar! 
Skicka gärna vidare den här inbjudan till andra i släkten, då vi sannolikt inte haft 
möjlighet att nå alla.

Om du inte redan är medlem i föreningen:
Anmäl dig som medlem på hemsidan www.frykholmska.se/medlem/ och betala 
in avgiften: 100 kronor per person för en fyraårsperiod, gratis för barn under 18 
år.

Om du är medlem i föreningen:
Kom ihåg att förnya ditt medlemskap genom att betala in avgiften senast 28 april 
till postgirokonto 38 37 55 - 6. Avgiften är bara 100 kronor per person för en 
fyraårsperiod, gratis för barn under 18 år. Kom också ihåg att uppdatera dina 
personuppgifter med adress, e-postadress och telefonnummer. 
Du kan göra detta på hemsidan www.frykholmska.se/medlem - där finns även 
information om hur du betalar medlemsavgiften.

Släktmöte och släktfest i Karlstad
Släktmötet hålls den 23-24 september 2017 i Karlstad, på Elite Stadshotellet, 
samma plats där föreningen bildades 1947. Förutom det ordinarie släktmötet 
blir det därmed också föreningens 70-årsjubileum. Detta utskick är också formell 
kallelse till släktmötet. Dagordning kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i 
god tid före släktmötet.

Anmälan till släktfesten
Anmäl dig senast 28 april genom att fylla i formuläret på hemsidan: www.
frykholmska.se/jubileum - eller genom att skicka e-post till föreningens 
ordförande: birgitta.lagercrantz1@gmail.com .  Om du inte har tillgång till dator 
kan du också ringa till Birgitta på telefon 070 - 722 17 32. 

Kom ihåg att ange namn och adress på alla du anmäler samt ålder på barn och 

ungdomar. Skriv också om du vill delta i lunch och kaffe på söndagen.
Viktigt att du anmäler dig i tid så vi kan planera festen.

Betalning av släktfesten
Middagen kostar 495 kronor per person och då serveras en trerättersmeny. Barn 
under 16 år betalar 295 kronor och barn under 6 år äter gratis. Föreningen står 
för dryck i rimliga mängder. Betala in kostnaden för samtliga deltagare som du 
anmält till föreningens postgirokonto  
38 37 55 - 6 senast den 5 augusti.  Söndagens lunch betalar du själv på plats. 
Kaffet på Framgården bjuder föreningen på.

Boende och transport
Du ordnar själv din övernattning i Karlstad. Elite Stadshotellet tar 1100 kronor 
för dubbelrum och 950 för enkelrum. 
Det finns flera alternativ i olika prisklasser i Karlstad.
För söndagens utfärd till Frykerud räknar vi med att deltagare utan bil själva 
hittar släktingar att åka med. 

Uppdatera släktregistret
För att vi ska hålla släktregistret aktuellt vill vi gärna att du rapportera nya 
uppgifter om dig och din närmaste släkt. Du kan göra detta på hemsidans 
formulär: www.frykholmska.se/uppdatera - eller genom att skicka e-post till 
föreningens ordförande:  birgitta.lagercrantz1@gmail.com

Med de bästa släkthälsningar från er styrelse

Birgitta Lagercrantz, ordförande
-----
Kontaktuppgifter till styrelsen:
Birgitta Lagercrantz, ordförande, tel: 070 - 722 17 32, 
  e-post birgitta.lagercrantz1@gmail.com
Martin Frykholm, v. ordförande, tel: 073 - 540 10 68.
  e-post: martin.frykholm@gmail.com
Bjarne Frykholm, sekreterare, tel: 070 - 296 01 72
  e-post: bjarne@frykholm.net
Bengt Telland, v. sekreterare, tel 070 - 522 89 00
  e-post: bengt.telland@royalcourt.se
Ingela Lundén, skattmästare, tel 073 - 312 21 73
  e-post: ingela.lunden@gmail.com



INFORMATION IN ENGLISH
To those of  you who are a member of  the Frykholm Family Association or a 
descendant of  Nils Olof  Frykholm (1686-1742)

Every four years the Frykholm Family Association (“Association”) meets for a large 
celebration. This year we will meet again, on 23-24 September 2017, in Karlstad 
at the same place where the Association was founded 70 years ago. We hope that 
as many people as possible will attend! Feel free to forward this invitation to other 
relatives, since we have not been able to reach all our distant family members.

If  you are not already a member of  the Association
Apply for membership on the web site www.frykhomska.se/medlem and pay the 
dues:  100 SEK per person for a four-year period, free for children under 18.

If  you are a member of  the Association
Remember to renew your membership by paying dues at the latest on 28 April 
to postal giro account no. 38 37 55 - 6. The dues are only 100 SEK per person 
for a four-year period, free for children under 18.  Remember also to update 
your personal information, in particular your postal address, email address and 
telephone number.  You can do this on the website www.frykholmska.se/medlem - 
there is also information there on how to pay the membership dues.

Family meeting and family celebration in Karlstad
The Family meeting is on 23-24 September 2017 in Karlstad at the Elite 
Stadshotellet, the same place where the Association was founded in 1947.  In 
addition to the regular family meeting there will be the Association’s 70th 
anniversary celebration.  

Application to the family celebration
Apply at the latest by 28 April by completing the form on the website: www.
frykholmska.se/jubileum - or by sending an email to the Association’s President: 
birgitta.lagercrantz1@gmail.com 
Remember to state your name and address on your application together with the 
ages of  children.  
It is important that you apply on time so that we can plan the celebration.

Payment for the family celebration
Dinner costs 495 SEK per person and includes a three-course meal.  Children 
under 16 pay 295 SEK and children under 6 eat without charge.   The 
Association will provide beverages in reasonable amounts. Please pay costs for all 
participants that you have applied for to the Association’s post giro account no. 38 
37 55 - 6 by 5 August at the latest.  

Accommodation and transport
You arrange your overnight accommodation in Karlstad yourselves  The Elite 
Stadshotel costs 1100 SEK for a double room and 950 SEK for a single room, but 
there are several alternatives in various price ranges in Karlstad.  
For Sunday’s outing to Frykerud we are counting on participants who have no car 
themselves finding relatives to travel with.

Please update the family register
In order to keep the family register up to date, we would like you to report 
new information about you and your closest relatives.  You can do this on the 
website’s form: www.frykholmska.se/uppdatera - or by sending an email to the 
Association’s President: birgitta.lagercrantz1@gmail.com

With the best regards from your Family Association Board

Birgitta Lagercrantz, president
-----
Contact details:
Birgitta Lagercrantz, president, tel: 070 - 722 17 32, 
  e-mail: birgitta.lagercrantz1@gmail.com
Martin Frykholm, v. president, tel: 073 - 540 10 68.
  e-mail: martin.frykholm@gmail.com
Bjarne Frykholm, secretary, tel: 070 - 296 01 72
  e-mail: bjarne@frykholm.net
Bengt Telland, v. secretary, tel 070 - 522 89 00
  e-mail: bengt.telland@royalcourt.se
Ingela Lundén, treasurer, tel 073 - 312 21 73
  e-mail: ingela.lunden@gmail.com




