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Ordförande har ordet 

Kära medlemmar! 

Nu är vintern snart över och det blir ljusare för varje dag. 
Tyvärr måste jag meddela att vi haft lite problem i styrelsen. 
Två medlemar har avgått på egen begäran och vi har fått två nya som 
naturligtvis måste komma in i verksamheten. 
Men nu är det gjort och jag är nöjd med resultatet. 
Jag måste också meddela att jag har varit mycket sjuk i vinter. 
Jag börjar bli för gammal för det här jobbet. 
Ha det nu bra under februari så kommer våren i mars. 
Ha det bra. 

Mvh Dag von Walden 

Medlemsavgift för 
2023 
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 

I höst blir det återigen dags för vår stämma. Det är dags för att få in några 
nya krafter i vår styrelse. Vi behöver en ny ordförande och även andra 
medlemmar. 

Så lite tid, energi, inspiration och glädje välkomnas innerligt. Inga speciella 
färdigheter krävs eller efterfrågas för detta givande uppdrag. 

Styrelsen ber er medlemmar om stöd att söka bland släktingar  och komma 
med förslag.  

Kontakta  Margareta von Walden med förslagen.  

mcjesl@hotmail.se el. ring 076/025 28 96 

Nya styrelsemedlemmar sökes! 

En fin höstdag i september åkte Anna och Camilla från styrelsen till Carl 
Jan Granqvists Saxå herrgård. Där fick vi en föreläsning av representanter 
från Riddarhuset. De berättade om adliga släkter i Sverige och hur de 
arbetar för att bevara deras historia. 
Under dagen fick vi också en underhållande berättelse om Saxå herrgård av 
Carl-Jan och hur viktig den varit för bygden.  

Som avslutning åt vi lunch och fick möjlighet att lära känna varandra. En 
trevlig dag med många nya bekantskaper. 

Besök på Saxå Herrgård 



 
 
 
 Kort sammandrag av år 2022 

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  

 

5839-7613  

Adliga ätten von Waldens 
släktförening 

Under året har styrelsen haft 7 möten.  Föreningsnyheter har skickats ut 2 
gånger. Nummer 44 och 45.   
 
Styrelsens sammansättning har förändrats genom att vår kassör Lena 
Nässla och vår suppleant Robin von Walden har avgått. Vi tackar dem båda 
för deras engagemang. Ny kassör är Camilla von Walden och ny suppleant 
Anna von Walden. De presenterade sig i Föreningsnyheter nr. 45 och vi 
hälsar dem hjärtligt välkomna. En annan uppgift för styrelsen har varit en 
segdragen procedur vid bankbyte.  
 
Ett löfte från vårt senaste släktmöte 2021 i Hed var att vi skulle återkomma 
angående ett nytt möte till 2023. Nu har vi kommit så långt i förberedelser 
att ett bestämt tema diskuterats. I förberedelserna har ingått forskningar 
omkring en person och dennes yrke. Allt är ännu inte riktigt färdigt men det 
ser lovande ut. Platsen för mötet är inte riktigt klar men vi meddelar var 
under våren 2023. 
 
Några personer har skrivit och frågat om gravar i släkten. Tyvärr har inte 
Släktföreningen några möjligheter att ta hand om gravar. Men vi 
rekommenderar att vid äldre gravar kan man vända sig till 
kyrkofullmäktige för att söka om att graven kan få kulturtillhörighet. 

 

Släktföreningen har införskaffat ett nytt  bokföringssystem som heter 
Visma E-ekonomi som kommer att underlätta hanteringen för föreningens 
ekonomi samt medlemsregister. 

Rapport från kassören 


