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Ordförande har ordet 

Kära medlemmar! 

Mörkret inträffar, dagarna blir kortare. 
Snart kommer kylan men var vid gott mod, det kommer en ny vår. 
Föreningen har haft lite problem med styrelsen därför att några inte har tid. 
Vi har därför bjudit in Anna och Camilla att hjälpa oss som adjungerade 
medlemmar i styrelsen; de presenterar sig nedan. 

Mvh Dag von Walden 

Medlemsavgift för 
2022 
Huvudmedlem    250 kr 
Familjemedlem   150 kr 
 
Inbetalas till föreningens 

bankgiro 5839-7613  
Glöm inte ange ditt namn 
och adress. 

Släktboken                                       
Släktboken beskriver 12 
generationer fram till 2014 
plus rättelse- och 
tilläggslista från 2017. Pris 
225 kr plus porto 62 
kronor. 
För enbart rättelse- och 
tilläggslista pris 35 kr  
inklusive porto. 
 
Betala till föreningens 

bankgiro 5839-7613  
Glöm inte ange ditt namn 
och adress. 
 
Vid frågor kontakta 
Dag von Walden  
dagvonwalden@outlook.c
om 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Anna von Walden och är 
ny medlem i styrelsen. Jag skulle 
beskriva mig själv som positiv, 
framåt och pratglad. Jag bor i 
Köping med min familj och jobbar 
som lärare. Mitt stora intresse är 
teater men håller också på med sång 
och dans. Slå klackarna i taket är 
min melodi.  

Ser framemot arbetet i styrelsen. 

Nya styrelsemedlemmar 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Camilla von Walden, jag 
fyllde 40 år den 12 april i år. 
Bor strax utanför Köping i en röd 
villa med vita knutar, ett typiskt hus 
på landet. 
 
Jag är gift och vi har 2 gemensamma 
barn, Linn 10 år och Dennis 13 år 
och sedan har jag från tidigare 
förhållande också min dotter Fanny 
21 år. Och sedan får vi inte glömma 
Luna och Leo, Fannys hundar som 
jag då blir mormor till. Jag arbetar 
på Försvarets Materielverk i Arboga 
som speditör och tullansvarig.  
 
På fritiden tycker jag om att umgås 
med min familj och ha något 
hemmaprojekt att jobba med. 



 
 
 
 

 

Det är med  sorg och saknad vi 
härmed får meddela att  

Tabell 26 Ove Karl-Axel 
Janson, von Walden  född 10 
juli 1941 och död 24 mars 
2022 i Heby. 

Vid vårt senaste släktmöte i Hed den 4/9 2021 beslöts att styrelsen skulle 
återkomma med förslag på var och när nästa möte skulle ordnas. 
 
Förslaget från styrelsen är den första lördagen i september nästa år, den 
2/9 2023. Plats och innehåll diskuteras fortfarande och vi ber att få 
återkomma om detta.  
 
Är det någon av er medlemmar som har förslag så HÖR AV ER till 
Margareta. 
Epost mcjesl@hotmail.se 

Nästkommande släktträff 
Medlemsvärvning 

Hjälp oss att sprida 
kännedom om släkten 
bland våra ungdomar där 
det säkert finns många som 
är intresserade av vår stora 
släkt. 
 
Här finns möjlighet att få 
en mängd nya vänner.  
 
Kontakta Dag von Walden 
för mer information! 
 
Styrelsen 

Har du flyttat? 
 
Styrelsen ser nu över 
föreningens 
medlemsregister. Meddela 
oss vid förändring av 
adress, telefonnummer 
eller epostadress. Vänligen 
meddela oss även vid 
giftemål, födslar och vid 
död. 
 
Meddela Margareta von 
Walden 
 
Epost mcjesl@hotmail.se  

 

Föreningen har nu bytt till nytt bankgironummer 

 
    5839-7613  
 
Det tidigare postgironumret gäller inte längre! 

OBS! OBS! OBS! 

In Memorian 

Det är med  sorg och saknad vi 
härmed får meddela att  

Tabell 52 Göte Roland von 
Waldens hustru Kerstin 
Ingeborg född Larsson, 10 juli 
1930. Död 24 augusti 2021. 

In Memorian 

5839-7613  
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