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Ordförande har ordet
Ja, kära medlemmar, nu har den nya styrelsen verkat i 8 månader.
Jag tycker att den nya styrelsen fungerar bra med tanke på de förändringar
vi har gjort.
Vi har lärt oss använda Skype för våra möten.
Nu ser vi fram i mot sommaren och ser fram i mot ert stöd vad det gäller
medlemsavgiften.
Nästa år fyller släkten 300 år, fantastiskt.
Med vänliga hälsningar.
Dag von Walden

Medlemsavgift för 2018
Huvudmedlem
Familjemedlem

250 kr
150 kr

Inbetalas till Adliga ätten von Waldens släktförening,
plusgiro 4283961-3

Släktboken

Släktboken beskriver 12
generationer fram till 2014
plus
rättelseoch
tilläggslista från 2017. Pris
170 kr plus 54 kr i porto.

Ange ditt namn och adress.

Presentation av våra webbredaktörer

För enbart rättelse- och
tilläggslista pris 35 kr
inklusive porto.
Betala till föreningens
plusgiro 4283961-3
Ange ditt namn och adress.
Vid frågor kontakta
Dag von Walden

Vi heter Lena och Hans Nässla och är bägge 61 år gamla. Hans
morfar är Joel von Walden, tabell 34.
Vi bor i Karlstad och arbetar bägge som matematik– och
datalärare på olika gymnasieskolor.
Barn Katarina (23 år) har flyttat hemifrån till skillnad från våra
två katter som fortfarande bor kvar hemma.
Vi har många gemensamma intressen som trädgård, djur,
litteratur, musik och resor.

Född

In Memorian

Det är med glädje vi härmed får meddela att

Det är med sorg och saknad vi härmed får
meddela att

Tab. 64 Lars Lennart och Marie von
Waldens dotter Veronica Emma har
nedkommit med en son, Stig Gunnar, den 4
december 2017

Tab. 67 LarsEidar von Waldens hustru
Lillemor Susanne Maria född Larsson har avlidit
den 21 februari 2017

Adliga ätten von Walden släktföreningens årsavgift 2018
Släktföreningen har nu startat sitt 18:e verksamhetsår och vi hoppas intresset för föreningen ska fortsätta
och att antalet betalande medlemmar ska öka.
Att vara med i släktföreningen betyder inte att man måste heta von Walden. Många har kanske en farmor
eller mormor som är född von Walden. Efter giftermål kommer barn, barnbarn att få andra efternamn.
Släktföreningen önskar fånga in alla barn, barnbarn och kusiner som medlemmar.
Årsavgiften 2018 är oförändrad vilket innebär 250 kr för huvudmedlem och 150 kr för maka, make,
sambo och hemmaboende barn över 18 år.
Vi ser fram emot att ni stödjer släktförening genom att betala medlemsavgiften som är vår enda
inkomstkälla.
Med önskan om ett skönt och trevligt år
Styrelsen

