Kära Lalandersläktingar

I år kommer ett nyårsbrev med anledning av att det var länge sedan ni hörde något ifrån
styrelsen och att tidningen blivit något försenad - av olika anledningar. Brevet skickas till alla
som föreningen har e-postadresser till. Om du träffar någon som inte fått brevet, så ber vi dig
att skicka brevet vidare - och samtidigt be de personerna att meddela sin e-postadress till oss.
Det har varit ett händelserikt år och en stor händelse var förstås Släktmötet i Persåsen som
blev ”det bästa Släktmötet hittills” för att travestera på vissa stora idrottsevenemang. Men det
är också uttalande från ”de som var med” och som hade perspektiv på ett antal träffar. Jag är
också övertygad att många av de släktingar som inte var med, och de som inte längre finns
bland oss, skulle ha nämnt andra favoritsläktmöten. Den bedömningen gör jag efter att ha gått
igenom vår förenings mer än 60-åriga släkthistoria, som nu finns inlämnad till Landsarkivet i
Östersund. Det var ett nöje att gå igenom allt material, som till stor del fanns hos Jan Leijd,
och som kunde kompletteras med det som jag fått genom åren som redaktör och ordförande.
Årets Släktmöte började en fredagseftermiddag i Persåsen där vi möttes av Renée Johansson
som ordnat det hela och hennes man Roland i Slandrom, en av våra stugfogdar. Där välkomnades vi även av Margith och Leif Wikner som byggt upp och driver detta fantastiska ställe
tillsammans med sina söner och deras familjer. På kvällen fick vi en målande berättelse av
Leif om hans passion för trä och om några av de snillen som bott i trakten. På lördagen
vaknade vi till ännu en fin dag och åkte till Långbua, en levande fäbod som tar emot besökare.
Där fick vi se något av livet på en fäbod, fick god lunch och underhållning av värdinnan.

Tillbaka i Persåsen hade vi det officiella Släktmötet. Roland i Slandrom är nu vår ordförande
och Per-Olof Edman kassör. Mer information kommer i tidningen och på hemsidan. På
kvällen fick vi en underbart god middag och stämningen var trivsam som den brukar vara,
denna gång förstärkt genom sång av Torbjörn Edlund till härligt ackompanjemang.

Under våren 2009 avled två av föreningens trotjänare, Nils Lalander och Jan Leijd, och dagen
innan Släktmötet avled Jan-Erik Lalander - alla tre var personer som brukade finnas med på
de flesta släktmötena. Nils trolovade Maria Wiell arbetar vidare med tidningen. De olika
uppdrag som Jan hade ansvar för, har vi under hösten försökt att hitta lösningar på. Karl
Mauritzson har tagit över ansvaret för släktregistret. Vi behöver många nya krafter i
föreningen - du är välkommen att höra av dig.
Jag nämnde att vi nu har det mesta av föreningens arkiv på Landsarkivet i Östersund. Det
finns mer att göra, mer att sortera upp och bevara, men det är med stor tillfredsställelse som vi
nu har lämnat över material, för det finns så mycket intressant att ta del av, allt från de första
breven, alla släktmöten, alla böcker, alla berättelser om släkten som finns där och i föreningens tidning några rader. Hör gärna av er om det är något som ni vill lämna in där. Gör
det även om det är något som du vill arbeta vidare med, undersöka medan de som sitter inne
med historiken fortfarande lever. Det är så många gårdar i Jämtland där våra förfäder bott och
verkat, det vore intressant att skriva mer om det.
Föreningen hoppas att efterhand kunna använda e-post till olika utskick. Det första utskicket
blir en faktura med 2010 års medlemsavgifter till de medlemmar som vi har e-postadresser
till. Vi hoppas att det skall underlätta för oss alla. Eftersom vår tidning haft ojämn utdelning
har det varit svårt för medlemmarna att veta vilket år som man betalat för. Per-Olof har
donerat detta ekonomisystem till föreningen och det kommer att underlätta även för honom.
Till övriga medlemmar räknar vi med att kunna blada in inbetalningskorten i tidningen som vi
brukar göra. Vi hoppas på att tidningen kommer någon gång i januari.
Vi får så många fina omdömen om stugorna i Huså, och hur hyresgästerna blir välkomnade
och omhändertagna av Sonja & Carina. Berätta gärna för vänner och bekanta om stugorna och
Huså, det är en fantastiskt rofylld miljö och det är nära till hålligång och häftiga aktiviteter i
Åre, för de som önskar det. Föreningen behöver få intäkter för att kunna fortsätta med
underhåll och förbättringar. Vi behöver även många medlemmar – tack för att du stöder
föreningen.
Föreningens hemsida har adressen: www.lalander.nu
Adressändringar och e-postadresser, nya som uppdaterade, skickar du till Per-Olof Edman på
per.ed@comhem.se
Uppdateringar i släktregistret skickar du till Karl Mauritzson, e-post: karl.mauritzson@telia.com
Det här gäller alltså dig som har e-postadress, för övriga kommer utförligare information i
tidningen.
Styrelsen vill tacka för i år och önska er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR.
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