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LYCKAD SLÄKTTRÄFF I BISKOPSKULLA

Du som är
intresserad av att
hjälpa oss i
styrelsen med lite
olika uppgifter hör
av dig ! En fritidssysselsättning 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
Walden,
tfn 08 – 99 63 08,
bengt.vw@comhem
.se
Fred Eriksson,
tfn 018 – 32 84 42,
076-141 84 42
fredaeriksson@telia
.com.

Den 3 september 2011 samlades den
Rotunda i norra Italien. Byggnaden var
adliga ätten von Walden till sitt
en skapelse av 1500-talsarkitekten
vartannat år återkommande släktträff.
André Palladio.
Träffen anordnades i Biskopskulla
församlingshem. Valet av Biskopskulla
som mötesplats, grundade sig på att
släkten von Walden under 1700 och
1800-talet levde och verkade på de tre
herrgårdarna Landsberga, Taxnäs och
Görlinge.
Ett 60-tal medlemmar hade hörsammat
inbjudan och släktträffen började dagen
med kaffe och mingel för att därefter
samlas till det formella årsmötet. Allt i
ett fantastiskt fint höstväder.
Landsberga
Styrelsens ordförande Jahn von Walden
hälsade alla hjärtligt välkomna.
Ett välfyllt kompendium med
deltagarförteckning, föredragningslista
för årsmötet, styrelsens
verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning och revisionsberättelse
delades ut till alla som stöd till
föredragningarna.
Efter avslutat möte intogs lunch och
utanför Bishop Hill muséet gav Anders
Rubin en historiebeskrivning om sekten
som emigrerade till Illinois i USA och
Göran Ulväng berättar om
som leddes av biskopskullabon Erik
Landsberga
Jansson.
I församlingsgården gav bygdeforskaren
fil.lic.Göran Ulväng ett mycket
uppskattat kåseri från sin bok
” Herrgårdarnas historia” och speciellt
om de tre herrgårdar som släkten von
Walden haft anknytning till. Släktträffen
avslutades med besök på Landsberga
där Göran Ulväng gav en fortsatt
beskrivning av Landsberga och speciellt
den nuvarande byggnaden som
uppfördes i början på1800-talet efter
Samling utanför Bishop hill
ritningar av arkitekt Gustaf af Sillén.
Muséet
Förebilden var den berömda Villa

Sid2

Anders Rubin föreställer Erik Jansson

Biskopskulla Kyrka

Årsmötet 2011
Vid släktföreningens årsmöte i samband med
släktträffen behandlades styrelsens berättelse och
den ekonomiska redovisningen för 2009 och 2010.
Revisorerna hade inget att erinra och styrelsen fick
ansvarsfrihet för de båda åren.
Årsmötet beslutade:
att nästa släktträff arrangeras år 2014.
att höja årsavgiften till 250 kr för ordinarie medlem
samt 150 kr för make/maka/sambo.
att utse följande styrelse fram till årsmötet 2014:
Jahn von Walden ordförande,
Bengt A R von Walden kassör,
Fred Eriksson vice ordförande,
Margareta von Walden ledamot,
Roger von Walden ledamot,
Christer Lingman ledamot/ it ansvarig,
Peter R E von Walden suppleant,
att till revisorer utse Lennart von Walden och
Gunnar Lenke.
Jahn von Walden informerade att i samband med
årsmötet avgår vår vice ordf. Bengt von Walden från
Frösön ur styrelsen. Bengt har varit verksam i
styrelsen i 8 år och från årsmötet och styrelsen
kommer en blomsterbukett att översändas för att
tacka Bengt för allt det fina jobb han lagt ner i
styrelsen.
Jahn von Walden informerade även att
släktföreningens äldste medlem Thyra von Walden
avlidit. Thyra von Walden hade nyligen fyllt 102 år
och bodde under sina sista år vid Lillsjögården i
Almunge.

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
arbetar med, gå in på länken ”Från styrelsen”.
Om du vill kontakta släktföreningen kan du använda
följande mailadress: info@vonwalden.se

Släktboken
Vi vill påminna om att det fortfarande går att köpa
vår släktbok som styrelsen producerat. I släktboken
kan du läsa om hela släkten fr o m. vår anfader
Georg Fredrik von Walden tio generationer fram till
i dag. Släktboken kostar 125:-( plus porto).
Beställes genom Bengt A R von Walden
E-mail: bengt.vw@comhem.se
Eller tel: 08-996308

