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TRIVSAM SLÄKTTRÄFF I RAMSTA

Lördagen den 30 augusti 2014
samlades den adliga ätten
von Walden till sitt var tredje
år återkommande släktträff
som arrangerades i
Ramsta Bygdegård, Ramstalund.
Valet av Ramsta som mötesplats
grundade sig på att 1919
flyttade Karl Axel von Walden
(tabell 26) med familj från Vittinge till Ramsta prästgård.
66 släktingar hörsammade inbjudan och kom till den åttio år gamla
bygdegården i ett strålande sensommarväder där kaffe med kakor serverades
gästerna.
Det blev många kära återseenden och bland våra vänner hade vi släktingar
från både Norge och Finland.
Styrelsens ordförande Jahn von Walden hälsade alla hjärtligt välkomna till
årets släktträff i Ramsta.

Nya Släktboken
Släktboken beskriver 12
generationer fram till 2014.
Nu finns den till försäljning
för 150 kronor.
+ Portokostnad
Kontakta:
Bengt AR von Walden
bengt.vw@comhem.se
eller telefon 08 – 99 63 08

Årsmötet 2014
Vid släktföreningens årsmöte i samband med släktträffen behandlades
styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen
för åren 2011 - 2013. Revisorerna hade inget att erinra och styrelsen fick
ansvarsfrihet för den redovisade perioden.
Årsmötet beslutade:
*Att årsavgiften även i fortsättningen blir 250 kr för ordinarie medlem och
150 kr för maka/make/sambo.
* Att utse Bengt A R von Walden till hedersledamot
* Att utse följande styrelse fram till årsmötet 2017:
Jahn von Walden, Ordförande
Fred Eriksson, Vice Ordförande
Helene von Walden Stridsberg, Kassör
Lars von Walden, Sekreterare
Christer Lingman, Ledamot
Dag von Walden, Ledamot
Gunnar Lenke, Ledamot
Margareta von Walden, suppleant
Roger von Walden, suppleant
* Att utse följande revisorer:
Lennart von Walden och Annika Lindström Carlsson

Jahn von Walden informerade om att två av våra medlemmar gått bort under perioden.
Bror Einar von Walden Solna. Död 12 oktober 2012
Bengt von Walden Frösön. Död 18 april 2013
Efter årsmötet var det dags för en välsmakande lunch.
Därefter presenterades dagens gäst, Kalle Bäck professor
i historia från Linköpings universitet. Kalle Bäck är en skicklig
forskare och en fascinerande underhållare. Han har författat flera
böcker om folket på landsbygden och livet i Sverige under 1800- talet.
Under 1800-talet fanns det 100 000 torp i Sverige och i dom levde c:a
1,5 miljoner torpare. Att vara torpare var ett yrke.
Flera i vår släkt levde i torpen vid Skogstibble.
1944 fick torpare yrkesförbud enligt lag.
Det var med stort intresse vi lyssnade till Kalle Bäcks kunskaper.
Dagen avslutades med kaffe och välsmakande kakor under glada
välljudande röster.
Ännu en släktträff var till ända.

Kalle Bäck

Intresserade åhörare under Kalle Bäcks föredrag

Margareta berättade om nya släktboken

Årets yngsta deltagare på släktträffen. Isa 7 månader gammal
Dotter till Linn von Walden och sambo Lasse Magnusson

