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F O N D N U K L A R T I L L S L Ä K T G R AV .
Släktmötet

nästa år
kommer att äga rum
lördagen den 27 augusti 2005, tid och
plats meddelas senare.

Besök gärna vår
nya hemsida som
förövrigt har bytt
namn. Från org
till se i slutet av
adressen.
www.vonWalden.se

Boka redan nu
in lördagen den
27 augusti i Din
kalender för
2005 års släktmöte. Tid och
plats meddelas
under 2005.

E P I T A F I ET
Släktföreningens begäran om att få
sätta upp en minnestavla vid vårt släktvapen i Husby Långhundra kyrka beviljades som bekant ej av
Länsrätten i Uppsala
Lä n .
Prövningstillstånd av ärendet i
Kammarrätten har ej
beviljats enligt beslut
2003-10-14.
Släktföreningen har
därför överklagat
Kammarrättens beslut
till Regeringsrätten
2003-11-20. Något
beslut är ännu ej fattat
i överklagandet utan
vi väntar med spänning på ett besked från
Regeringsrätten.
SLÄKTGRAV
I samband med
tillskapandet av vår
släktgrav vid Husby
Långhundra kyrka har
styrelsen beslutat att

Nu har släktföreningen startat en fond byggd på donationer för
släktgraven vid Husby Långhundra Kyrka.

vara att bekosta, iordningsställa och utsmycka graven i form
av gravsten och
plantering samt löpande
underhåll.
Fonden kommer att
byggas upp av de donationer och frivilliga
bidrag som kommer
släkt-föreningen tillhanda. Fondens medel
kommer att vara helt
knutna till släktgraven.
Fonden kommer att
hanteras av släktföreningens styrelse
och redovisning sker
vid varje årsmöte.
Om Du har önskemål

att få veta mera om de
regler som gäller för
den adliga ätten von
Waldens släktgrav, kan
Du kontakta vår kassör
Bengt A.R. Von Walden,tfn 08-99 63 08.

ADELSMÖTET 2004

SLÄKTFORSKNINGSPROGRAM

Adelsmöte hålls var tredje år i Riddarhuset. Adelsmötet är uppdelat på två tillfällen, ett i februari och ett i juni.

Styrelsen har köpt in ett släktforskningsprogram, DISGEN. Detta program
kommer att förenkla och underlätta
hanteringen av släkthistoria, information om våra släktingar inklusive bildhantering mm.

Vid mötet i februari väljs ordförande för
adelsmötena samt riddarhusdirektionen.
Strax därefter ska alla motioner lämnas
in så riddarhusdirektionen kan jobba
med dessa samt föreslå bifall eller avslag.

Styrelsen har startat det omfattande arbetet att lägga in all nu tillgänglig information men vi behöver mycket mer.

På mötet i juni presenteras Riddarhusdirektionens yttranden samt Adelsmötet
äger rätt att rösta för eller emot Riddarhusdirektionens yttrande.

Om ni har bilder, historier, information
om släktingar mm är vi mycket intresserade av att få ta del av denna information.

Vår släkt, tillsammans med släkten Pauli samt ytterligare några släkter, lämnade in två motioner.
Den ena motionen rörde möjligheten att
Riddarhuset ska kunna ge bidrag till
släktföreningarna för driftskostnader eller extraordinära åtgärder. Denna motion avslogs av Riddarhusdirektionen
och Adelsmötet.
Den andra motionen avsåg att Riddarhuset skulle sätta upp ett genealogiskt seminarium där två personer från varje
släkt kunde närvara. Detta för att lära
av varandra samt uppdatera information
om släkterna på Riddarhuset. Denna

Kontakta gärna Fred Eriksson på telefon 018-32 84 42

Styrelsen
önskar
Er alla en riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År.

