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Detta meddelande innehåller följande information: 
 
 * Löwhagen-Nytt behöver mer e-postadresser 
 * Datum för släktmötet 2006 
 * Succé för släktens hemsida! 
 * Tack Birger Löwhagen! 
 * Nu är vi 230 släktmedlemmar  
 * Intresse för släktförening 
 * Vår släktförenings styrelse 
 * Plats för fler foton i fotoalbumet 
 * Vilka sysslar med Kung Fu? 
 * Nyheter från släkten i korthet 
 * God Jul & Gott Nytt År 

 
Löwhagen-Nytt behöver mer e-postadresser 
Hitintills har vi fått in ett begränsat antal epostadresser. Vi hoppas att de i släktgrenarna som 
inte har uppkopplingsmöjligheter mot Internet får del av släktens nyhetsbrev via sina 
anhöriga. Jag kommer också att fortsätta att tjata för att få in fler epostadresser. Vänta inte på 
att någon frågar dig. Skicka in din epostadress direkt till redaktören för Löwhagen-Nytt: 
borje.lowhagen@glocalnet.net 
 
Datum för släktmötet 2006 
Lördag den 26 augusti och söndag den 27 augusti 2006 har vi 
släktmöte! 
Lördagens släktmöte och lunch sker i Vetlanda församlingsgård mitt i Vetlanda. På söndagen 
möts vi i Korsberga kyrka för en släktgudstjänst. Efter kyrkkaffe åker vi ut till Löfhagen för 
sedvanlig vandring i våra fäders spår och samvaro. Boka in dagarna nu! Program med tider, 
närmare beskrivning av aktiviteterna och kostnader kommer under våren nästa år 
 
Succé för släktens hemsida! 
Löwhaga-släktens hemsida har gjort en rivstart. Sedan mars har vi haft över 1.600 besök på 
sidan vilket är långt över våra förväntningar. Tack för alla positiva kommentarer! Ni är 
välkomna att ha synpunkter på hemsidans utveckling. Stort tack till Per Hendén i gren Josef! 
Pers datakunskaper  och vilja att hjälpa till gjorde att vi kom igång rätt och snabbt. 
 
Tack Birger Löwhagen! 
Birger Löwhagen i gren Fritz har skänkt släkten kr 5.000:- för kostnader i samband med vår 
hemsida. Vi tackar Birger för detta! Gåvan kommer väl till pass. Även om allt arbete med 
sidan sker ideellt har vi årliga  kostnader för domännamn mm.  
 
Nu är vi 230 släktmedlemmar 
Vår släkt växer! För ett och ett halvt år sedan passerade vi det magiska 200-talet. Vid 
räkningen i augusti i år var vi 211 medlemmar. Barn föds, giftermål och samboförhållanden 
ingås i vår släkt. Vi växer trots att vi också förlorar släktmedlemmar. Jag tänker på Gösta 



Löwhagens bortgång och våra tre släktingar i gren Fritz, som så tragiskt miste sina liv i 
samband med flodvågskatastrofen. Det stora klivet skedde i oktober då vi fick glädjen att 
räkna in Ingegerd Löwhagens (gren Josef) barn med familjer i vår släkt.  
Glöm inte bort att meddela förändringar i släktkedjan till undertecknad. När vi nu har en 
hemsida, som är offentlig, ska vi naturligtvis sprida rätta uppgifter om oss Löwhagare på 
webben. 
 
Intresse för släktförening 
Vi åldermän föreslår att släkten vid kommande möte nästa år beslutar att inrätta en 
släktförening. Kommentarerna till detta har inte varit så många, men de som har hört av sig 
har varit positiva. Vi har utarbetat ett utkast till stadgar, som just nu finns hos 
grenkontaktmännen på remiss. Stadgeutkastet finns också, som bilaga till detta brev. Det är 
viktigt att vi får en återkoppling från grenarna både på föreningsbildningen som sådan och på 
stadgeinnehållet. Känner vi att en majoritet av släkten vill ha släktförening bildad  kommer 
släktmötet 2006 att presenteras ett färdigt förslag. 
 
Släktföreningens styrelse 
Som ni läser av förslaget till stadgar skall vår släktförening ledas av en styrelse. Den ska 
väljas vid vårt släktmöte nästa år. När föreningen är beslutad ska en valberedning  inrättas. 
Inför nästa år finns ännu ingen sådan. Därför har vi åldermän självsvåldigt utsett oss till 
valberedning. Vi kommer därför fr o m nu och fram till släktmötet försöka vaska fram: 
 - ordförande/ålderman 2006-2009 
 - vice ordförande/ålderman 2009-2012 
 - sekreterare 
 - kassör 
I den kommande styrelsen ingår dessutom övriga grenars grenkontaktmän och innehavaren av 
Löfhagen. 
 
Plats för fler foton i fotoalbumet 
Ni har väl sett på länken fotoalbumet, som finns på vår hemsida? Här finns flera släktbilder 
inlagda. Vi har plats för fler. Det kan vara speciella gren-bilder, bilder från släktaktiviteter 
eller gamla bilder från tidigare generationer. Har du passande bilder ring eller mejla  
undertecknad 
 
Vilka sysslar med Kung Fu i släkten? 
Bröderna Jimmie Magnusson och Ronnie Magnusson i Vetlanda (gren Hanna) är instruktörer 
inom Kung Fu. Vilka andra i släkten sysslar med Kung Fu? Vem vet, vi kanske kan anordna 
en Kung Fu-uppvisning på släktmötet nästa år? Vill någon kontakta Jimmie och Ronnie är 
deras telefonnummer 0737-585329 respektive 0383-136 13. Ronnie har epostadressen 
magnussonronnie@swipnet.se 
 
Nyheter från släkten i korthet 
 
Gren Hanna 
Grenkontaktman Lars-Rune Lingmerth rapporterar att grenen är positiv till att en 
släktförening bildas och ser fram emot nästa års släktmöte. Gren Hanna växer. Sedan förra 
Löwhagen-Nytt har Johan Lingmerth och Malin Aronsson fått sonen Ludvig och Charlotta 
och Peter Sand har fått sonen Wilhelm. 
Lars-Rune för också fram ett intressant förslag. Yngre generationer i släkten har naturligtvis 
inte samma släktintresse som vi äldre. Lars-Rune tycker att vi ska uppmärksamma yngre 



släktingars intressen. På så sätt kanske kontakter kan skapas med andra släktingar som har 
samma intresse. Se Kung Fu ovan. 
 
Gren Josef 
Dag Löwhagen har installerat bergvärme på Löfhagen. Skönt för Ingegerd! I september hade 
gren Josef sin årliga samling och vandring. I år samlades grenen en lördag vid Elsie 
Löwhagens föräldrahem Rösås i Bäckaby. Dagen efter samlades man vid Korsberga kyrka, 
besökte sina gravar, deltog i högmässan, där egna förmågor bjöd på musik och sång . Under 
rubriken ”Livet på Löfhagen” har Gunnar Löwhagen skrivit en informativ och trevlig krönika 
på vår hemsida. Där kan du läsa hur Gunnar och hans fem syskon hade det när de växte upp 
på Löfhagen. Klicka på länken ”Livet på Löfhagen”. 
 
Gren Fritz 
Vi har haft hjälp av Gunnar Sjöberg när det gäller att utforma stadgarna till släktföreningen. 
Stort tack för detta! Grenkontaktmannen Gunnar Löwhagen, som i höst blir pensionär, lider 
just nu av svår ischias. Vi hoppas att det går över till jul! 
 
Gren Abel 
Redaktörens dotter Sara har flyttat till Göteborg under hösten. Efter slutförd utbildning till 
medicinsk sekreterare fick hon arbete på Sahlgrenska sjukhuset och bostad i Frölunda. Hon 
trivs toppenfint i Göteborg och tycker göteborgarna är trevliga. Hon vägrar att komma hem 
och hälsa på så hennes kontaktsökande föräldrar har gjort två resor till Göteborg istället. Vi 
håller med Sara om att Göteborg är trevligt! 
Kerstin Wilsby, redaktörens kära syster, hälsar till släkten. Hon mår bra och håller sig pigg 
genom att då och då vara i Sthlm och passa barnbarnen  
 
Gren Greta 
Jag har talat med Elsie Hagberg, som berättade att maken Ken har operarat en höft i 
månadsskiftet november/december 
 
Gren Bertil 
Faster Britta mår bra rapporterar Katarina Wedin. Nästa vecka ska hon sända ut årets julkort. 
I höstas hade Britta problem med sin astma men nu är det bättre. 
 
Gren Eric 
Valdemar Löwhagen har opererat en höft. Operationen har skett på Löwenströmska sjukhuset 
i Upplands Väsby i månadsskiftet oktober/november. Valle meddelar per mejl  att han 
återhämtat sig planenligt och räknar med att vara återställd kring årsskiftet. 
 
Gren Ivar 
Ulf Löwhagen och hustru Barbro har tagit ett års time-out från arbetslivet och njuter av 
friheten genom långa vistelser i Skansnäset , resor kors och tvärs och kulturella aktiviteter. 
Ulf och Barbro har häromveckan återkommit från 14 dagar i Turkiet. De gjorde ett verkligt 
reseklipp, betalade 2.600 per person för en ”all inclusiv-resa”. Ulf tycker att ”alerta kusiner 
som är friherrar eller friherrinnor” ska ordna ett minisläktmöte vid Medelhavet. Kul idé Ulf! 
När åker vi? 
 
 
 
 



Gren Berglund 
Ingrid Eriksson och Johan Steinbrecher har fått sonen Jonathan den 17 oktober. Anders 
Eriksson och Madeleine gifte sig den 3 september. Bengt Eriksson hälsar till släkten och 
meddelar att han och hustru Birgitta ser fram emot att komma på släktmötet i augusti nästa år 
 
God Jul & Gott Nytt År! 
Jag och min åldermannakollega Gunnar önskar er alla i släkten en skön och trivsam Jul- och 
Nyårshelg! Julen är en familjehögtid. Vi ser framför oss hur den stora släkten samlas i grenar 
och undergrenar för att var och en på sin ort fira, umgås och ha det trevligt tillsammans. Passa 
på nu när ni träffas att informera om datum för nästa års släktträff.  
 
 
 
 
Strängnäs i december 2005 
Börje Löwhagen 
 
Bilaga 
Förslag till stadgar för släktföreningen Löwhagen 
 
 
 
 

 

 


