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HEJ ALLA VÄNNER I SLÄKTEN !

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@hp.com
Bengt A R von Walden,
tfn 08 – 99 63 08,
bengt.vw@comhem.se
Fred Eriksson,
tfn 018 – 32 84 42, 076141 84 42
fredaeriksson@telia.com.

Styrelsen hoppas ni haft en riktigt skön sommar och att ni naturligtvis passat på
att träffa tjocka släkten.
Ni kanske t.o.m. har träffat någon ny ättling i den von Waldenska släkten som
börjar bli ganska stor om vi tittar i vårt medlemsregister.
Det kanske finns någon som inte ens känner till vår släktförening.
Om så skulle vara fallet hoppas vi att ni meddelar styrelsen namn och adress på
vederbörande så att vi kan nå ut med information i fortsättningen.
Nu när hösten kommer och kvällarna blir mörkare är naturligvis rätta tiden att
sätta sej framför datorn och släktforska. Släktforskningsintresset har bara ökat de
senaste åren. Allt har blivit så mycket enklare på grund av att man numera kan
sitta hemma och leta i kyrkböckerna på nätet. De program som vi kan
rekommendera är www.svar.ra.se och www.arkivdigital.se.
Två mycket enkla och bra program för hemmabruk som ni kan abonnera på för
kortare eller längre perioder. Vill du ha hjälp eller har några frågor så ta gärna
kontakt med styrelsens släktforskarexperter Margareta von Walden Utö. mail:
mcjesl@hotmail.se alternativt tfn. 08 50157485 eller Fred Eriksson Vänge . mail:
fredaeriksson@telia.com. alternativt tfn. 018-328442.
Släktforskningen kan ändra vår bild av vilka vi är och varifrån vi kommer.
Genom släktforskningen får vi nya kontakter och nya vänner.

Gravstensinventeringen
Inom Sveriges Släktforskarförbund pågår en gravstensinventering.
Gravstenar och andra gravprydnader är ett viktigt kulturarv som inte får
försvinna. Släktforskarförbundets styrelse har tagit ett beslut om att hela
gravstensinventeringen skall finnas tillgänglig på internet och då på
Släktforskarförbundets hemsida RÖTTER. (www.genealogi.se)
Den nuvarande databasen med hittills inventerade gravar kan du nå
via hemsidan Rötter och där klicka på Gravstensinventeringen under
Riksförbundets ”gardin”.
Under rubriken Gravstensinventeringen
hittar du också all information
hur inventeringen går till rent praktiskt
(se ”om gravstensinventeringen”)
Direkt online kan nu var och en som äger
en digitalkamera eller mobil
med kamerafunktion dokumentera våra
släktgravar och gravstenar.
Så det är bara att sätta igång! Lycka till!

Sök stipendier och understöd från Riddarhuset
Riddarhuset delar varje år ut stipendier ur stiftelser vilkas syfte är att i första hand stödja ungdomars studier på
universitets- och högskolenivå. År 2011 delades 16 278 420 kronor ut till 647 stipendiater.
Tipsa släktens ungdomar om de stora möjligheter som finns att få stipendier för studier hemma och utomlands.
Alla ungdomar som tillhör Riddarhuset har möjlighet att söka under förutsättning att studierna bedrivs på heltid och
helt läsår. Riddarhusets kansli hjälper till att hitta rätt fond. Det viktiga är att studierna överensstämmer med fondens
syfte. Stipendieansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner via hemsidan riddarhuset.se eller beställas på
telefon 08 723 39 93. Endast nya blanketter gäller. Ansökan skall vara Riddarhuset tillhanda senast den 15 oktober
2012. Utbetalning sker under andra kvartalet 2013.
Till äldre personer av adlig börd delar Riddarhuset varje år ut bidrag ur Riddarhusets fonder. Understöd kan sökas av
de medlemmar som är pensionärer och enligt skattelagstiftningen anses vara behövande. Den som har en pension om
ca 15 000 kronor brutto per månad, ett
sparkapital som ej överstiger 70 000 kronor och ett normalt boende i hyres- eller bostadsrätt,
mindre villa/rad- eller kedjehus uppmanas att söka understöd. Då det föreligger svårigheter att nå ut till äldre
personer i släkten vädjar styrelsen till alla som läser detta att vara behjälpliga med att sprida informationen till
anhöriga i släkten om dessa möjligheter att erhålla bidrag ur Riddarhusets fonder.
Erforderliga upplysningar och blanketter kan erhållas från Riddarhusets kansli telefon 08-7233993.
Blanketterna kan även laddas ner via Riddarhusets hemsida.
Om du behöver hjälp kontakta gärna någon i styrelsen.

Upprop Gamla Bilder
Vår uppmaning om gamla porträtt och bilder av ättlingar till släkten von Walden har varit tämligen mager.
Vi har de äldsta från 4:e generation på ättartavlan samt några från 5:e och 6:e generation.
Fotografier började bli tämligen allmänna redan på 1860-talet så flera borde alltså finnas.
Tanken är att kunna presentera dom i ett bildgalleri fram över.
Vid bouppteckningar och vindsröjningar brukar album, skokartonger
med gamla kort komma fram.
Vad ni gör, släng dom inte, de utgör tidsdokument till vår släkt.
Glöm för gudsskull inte bort de digitala bilder från 9:e 10:e generation,
de blir snart historia. Ni kan skicka dom till oss för kopiering och
ni får tillbaka originalen om ni vill ha dem tillbaka.
Skicka korten med information till fredaeriksson@telia.com.

Vad gör styrelsen?

Johanna, barnbarn till Adolf Fredrik f
1769 dotter till Anna Carolina f
1804.Johanna gifte sig med Olof Gustaf
Eriksson på Norrbo f 1848-09-10 d 190704-15 Olofs far köpte Balsbo och Norrbo
av Änkefru Matilda Oxehuvud f.Sparre
1869.Äldsta flickan stående är min
farmor Johanna Charlotta (Lotten) f 1877
-05-12 i Norrbo d 1962 samt hennes
yngre syster Anna Karolina f 1881 d
1968.
Fred A Eriksson

För att försöka beskriva detta arbetar styrelsens ledamöter efter våra mål:
*att verka för sammanhållning inom släkten
*att tillvarata gemensamma släktintressen
*att värna om ättens släktnamn
*att föra ett fullständigt och korrekt släktregister
*att utföra forskning i släktens historia
Detta inspirerar styrelsen att följa. I årets första föreningsnyheter skrev
vår Ordförande Jahn von Walden att det pågår ett arbete med att forska och sammanställa till en utvidgad släktbok
med beskrivningar, berättelser av och om våra äldre släktingar. Ett arbete som pågår för fullt. Vår ambition är att
samla bilder, foton av personer, boendemiljöer och händelser. Fred Eriksson är den som sammanställer inkomna
bilder i Arkiv Disgen
för att möjliggöra återblickar av släkten. Här behöver vi er medlemmars stöd. Skicka in ert bidrag med
namngivningar, årtal och berättelser. Allt för ihågkomma och bevara släktminnen för framtida generationer.
Bengt von Walden och Christer Lingman är de som har huvudansvar för medlemsregistret och ser till att post-och
mailadresser samt tele nr. är korrekta. Vidare är det oftast Bengt som blir tillförordnad sekreterare och ser till att
protokoll förs vid våra styrelsemöten. Att omhänderta vår ekonomi är en annan viktig uppgift som vår kassör Bengt
sköter om och redovisar. Som vi tidigare meddelat önskar vi kunna skicka t.ex. föreningsnyheter via mail till dem
som har utrustning. Detta för att bl.a. föra en god ekonomi vad det gäller portokostnad och samtidigt förenkla
arbetsinsatsen. Vad gör vi mer? Vi arbetar över olika uppgifter via mail. Ibland behöver vi mer "närkontakt" och då
träffas delar av styrelsen i vad vi kallar arbetsmöten. Sist men inte minst har vi vår hemsida som informationskälla
där Christer Lingman är vår webbmaster.
Styrelsen

