
Den adliga ätten von Walden 

NÄSTA SLÄKT-

TRÄFF 

Planeringen av nästa 

släktträff är i full gång. 

Platsen är vald till Bis-

kopskulla/Landsberga 

med anledning av att 

släkten har varit verk-

sam på gårdarna 

Landsberga, Görlinge 

och Taxnäs runt Bis-

kopskulla kyrka. 

  

Preliminärt datum är 

lördagen den 27 Au-

gusti 2011 och samling 

sker i Biskopskulla 

församlingsgård. 

Boka gärna in detta 

datum redan nu så ni 

inte missar tillfället att 

träffa nära och långvä-

ga släktingar vid den-

na träff. 
  

SLÄKTBOKEN 

Nu har du möjlighet 

att köpa vår Släktbok, 

där du kan läsa om 

hela släkten från och 

med vår anfader Georg 

Fredrik von Walden tio 

generationer fram till 

idag. Släktboken 

kostar 125 kronor 

(plus porto). 

Beställ den genom 

Bengt A R von Wal-

den e-mail 

bengt.vw@comhem.s

e eller telefon 08-99 

63 08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EPITAFIET 

Fortfarande har inte 

styrelsen lyckats nå 

framgång i våra öns-

kemål att i Husby 

Du som är intresse-

rad av att hjälpa oss 

i styrelsen med lite 

olika uppgifter hör 

av dig ! En fritids-

sysselsättning som 

ger en bra inblick i 

släktens historia. 

  

Ta gärna kontakt 

med: 

Jahn von Walden, 

tfn 08 – 570 191 60, 

jahn.von.walden@h

p.com 

Bengt A R von Wal-

den, 

tfn 08 – 99 63 08, 

bengt.vw@comhem

.se 

Fred Eriksson, 

tfn 018 – 32 84 42, 

076-141 84 42 

fredaeriks-

uppsättning av en så-

dan tavla. 

  

Kyrkorådet har be-

slutat att ersätta 

Släktföreningen dels 

för köpet av gravplat-

sen (L 373) norr om 

kyrkan dit delar av 

kvarlevorna efter de i 

koret gravsatta släk-

tingarna flyttades på 

1930-talet vid iord-

ning-ställande av 

pannrum under kyr-

kan, dels för den 

gravsten som Släkt-

föreningen anskaffat. 

  

Ersättningen har ing-

enting med minnes-

tavlan att göra utan 

Släktföreningens öns-

kemål att få sätta upp 

en minnestavla för att 

informera kyrkobesö-

karna kvarstår. 

Resonemanget med 

Kyrkorådet fortsätter 

på vilket sätt vi kan 

lösa detta. 
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SLÄKTFÖRENINGENS 

HEMSIDA 

Gå gärna in på hemsidan och 

titta, skriv också i gästboken 

vad du tycker. 

www.vonwalden.se 

Vill du veta vilka frågor 

släktföreningens styrelse ar-

betar med, gå in på länken 

”Från styrelsen”. 

Om du vill kontakta släktfö-

reningen kan du använda föl-

jande mailadress: 

info@vonwalden.se 

  

STYRELSEN EFTERLY-

SER BILDER OCH 

SLÄKTHISTORIA 

Om ni har några bilder på era 

släktingar vill vi gärna att ni 

skickar dessa antingen som 

scannad fil eller riktigt foto 

till oss (vi kan sedan scanna 

och skicka tillbaka fotot till 

er om så önskas). Vi vill ock-

så gärna ha släkthistoria i 

textformat från er som be-

skriver vad bilderna förestäl-

ler och annan släktinforma-

tion. 

Skicka per post till  Bengt A 

R von Walden Stora Kvinns 

Väg 4, 125 59 Älvsjö 

eller e-post: 

bengt.vw@comhem.se  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEDLEMSMATRIKELN 

Tillsammans med förenings-

nyheterna bifogas en med-

lemsmatrikel. Avsikten är att 

vi ska hålla kontakten inom 

föreningen och här finns 

möjligheten att finna både 

adress och telefonnummer 

till övriga släktingar. 

Matrikeln är en förteckning 

över de nuvarande medlem-

marna föreningen har kon-

takt med. 

Om ni saknar någon som ni 

tycker borde vara med el-

ler  hittar någon felaktighet i 

matrikeln, kontakta Bengt 

AR von Walden, telefon 08–

99 63 08  eller mailadress 

bengt.vw@comhem.se  
  

  

  

  

Styrelsen vill önska alla i 

släktföreningen en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt 

År 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PRESENTATION AV OSS I 

STYRELSEN 

- Ledamot i styrelsen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bengt Axel Roland von Wal-

den 

Kassör i släktföreningen 

  

Född: 2 september 1935 i 

Ramsta Prästgård utanför 

Uppsala 

Bor: Bostadsrätt i Långbro 

Park i Älvsjö 

Yrke: Pensionär, tidigare 

ekonomi- och finanschef i AB 

Familjebostäder i Stockholm 

Familj: Hustru Birgitta och 

cairnterriern Calle 

Fritidsintressen: Numera en-

bart släktforskning förutom 

någon låt på dragspelet ibland 

Tidigare: 6 Vasalopp, 11 Li-

dingölopp och 5 Stockholm 

marathon 

Styrelseuppdrag: kassör Sö-

dermanlands ishockey-

förbund 23 år och ledamot av 

Svenska ishockeyförbundets 

styrelse 10 år 


