Kära fränder och släktvänner!

Gävle i december 2012

Ännu ett år börjar närma sig sitt slut! Ett år som vädermässigt kanske varit ett av de blötaste på mycket länge! Här i
Gävle har vi nu fått mer snö än vi behöver och vår traditionella julbock är på plats (än så länge) i vintrigt väder!

Namnet Aschan har uppmärksammats under den senaste tiden. Så har Lisa Aschan (dotter till Ulf Aschan i Göteborg)
med sin film ”Apflickorna” blivit väl omskriven och omtalad i diverse media under 2011. Vid Guldbaggegalan 2012
vann Lisa, tillsammans med Josefine Adolfsson, pris för Bästa manus till ”Apflickorna”. Filmen prisades också med
Guldbaggar för Bästa film och Bästa ljud.
Ulf Aschan (storviltjägare i Kenya) har gett ut en ny bok om sitt liv: ”A Life long safari”. Den introducerades på
Hedengrens bokhandel i september månad och innehåller många vackra bilder och spännande läsning.
Inför nästa års släktmöte, som kommer att hållas vid Loka Brunn i nordvästra Västmanland 17-18 augusti, har
släktföreningens styrelse varit på plats för att rekognosera.
Släktens store man, Johan Lorentz Aschan var Brunnsläkare vid Loka åren 1798-1803. Han träffade här sin blivande
hustru Catharina (Carin) Nilsson, dotter till en legendarisk bergsman, Nils Nilsson från Grythyttan, Rike Nilsson kallad.
Loka Brunn och Grythyttan blir därmed centralorter för släkten Aschans historia. Det finns all anledning för oss att
besöka Loka Brunn som förenar minnen från det förflutna med en modern Spaanläggnings alla faciliteter.
På bara 11 kilometers avstånd återfinns Grythyttan. Mycket är sig likt sedan Rike Nilssons tid. Han dog 1800 och hans
grav finns strax utanför kyrkan. Båda platser självklara mål för vårt besök liksom Rike Nilssongården, nuvarande
församlingshemmet. Här får vi tänka oss att Carin Nilsson med sina systrar, Rike Nilssons förnäma döttrar, ibland
omtalade som ”Guldtunnorna”, trippade omkring, uppvaktade av friare som lockats till orten av rykten om familjens
välstånd.
Hela Bergslagstrakten med sin storslagna natur har mycket att erbjuda, inte bara av historiska minnen och legender.
Den präglas också av kreativitet och nytänkande.
Vi i Släktföreningens styrelse skulle gärna se att vårt släktmöte i augusti 2013 också kommer att innebära möten
mellan nutiden och det förflutna, d.v.s. att många yngre släktmedlemmar möter upp och gör oss delaktiga i sina
aktiviteter och samtidigt ger en bild av nutidens Aschanare.

Bilderna föreställer i tur och ordning: Receptionen vid Loka Brunn, Stora simhallen i Lokas förnämliga Spaanläggning och ”Rike”
Nilssons gård i Grythyttan.

Styrelsen har utarbetat ett preliminärt program enligt nedan. Ändringar kan förekomma under resans gång.
Ordföranden för Ryttmästaren JL Aschans Släktfond, Magnus Ringborg, är informerad om vårt möte.
Släktföreningens medlemmar med familjer är välkomna till Loka Brunn från fredag eftermiddag/kväll.
Ankomstdag Fredag
15.00

Garanterad incheckningstid. Många rum står klara innan dess, hör gärna med receptionen vid ankomst om
Ni kan checka in på ert rum.

18.30

2-rätters middag (för/varmrätt) – Sker eventuellt med separat bokning (ingår ej i prisangivelse nedan, främst
för de medlemmar som inte är med i Ryttmästarfonden.

Lördagen
07.30-08.30

Frukostbuffé

09.00
Avresa till Grythyttan. Besök i kyrkan och vid Nils Nilssons grav med kransnedläggning.
gård i Grythyttan
12.00-13.30

Lunch Loka Brunn

Nils Nilssons

13.30

Samling i konferenslokal på Loka Brunn
Välkomsttal av ordföranden
Släkten berättar (enligt särskilt program som meddelas senare)

15.30

Kaffe + rundvandring på området, bl.a. besök på Lokas tre museer

16.30

Släkten berättar (enl. särskilt program som meddelas senare)

17.30

Besök för de som vill på det nya Spa-badet

19.30

Fördrink

20.00

3-rättersmiddag (för/varmrätt/dessert)
Släktens bilder (Alla som har bilder uppmanas skicka in till styrelsen)
Underhållning

Avresedagen Söndag
07.30-09-30

Frukostbuffé

09.30

Släktmötesförhandlingar

10.45

Släktmötesauktion

11.15

Återsamling vid det gamla brunnshuset/överraskning

12.00 -14.00

Sommarlunch

Nedan följer priser dagarna på Loka beroende på hur länge man stannar och vilken standard man vill boka in sig på.
Som ni ser finns det många alternativ.
Pris för ovanstående grundpaket fredag eftermiddag – söndag lunch, exkl middag fredag kväll:
Hotellet:
Dubbelrum C-klass: 2 045: -/vuxen
Dubbelrum B-klass: 2 245: -/vuxen
Dubbelrum A-klass: 2 645: - /vuxen
Barn 4-15 år boende i vuxens rum i x-säng: 1170: -/barn oavsett boendekategori
Vandrarhemmet:
Vandrarhemmet: 1390: -/vuxen

Barn 4-15 år: 620:-/barn.

Vandrarhemmet har 3-bäddsrum med handfat/rum, gemensamma duschar/wc i korridor samt gemensamt kök. Egna
lakan/handdukar medtages av gäst. Slutstädning av gäst.
***
Pris för ovanstående grundpaket lördag – söndag lunch:
Hotellet:
Dubbelrum C-klass: 1450: -/vuxen

Dubbelrum B-klass: 1550: -/vuxen
Dubbelrum A-klass: 1750: -/vuxen
Barn 4-15 år boende i vuxens rum i x-säng: 940: -/barn oavsett boendekategori
Vandrarhemmet:
Vandrarhemmet: 1 220:-/vuxen
Barn 4-15 år: 565: -/barn
Vandrarhemmet har 3-bäddsrum med handfat/rum, gemensamma duschar/wc i korridor samt gemensamt kök
Vin till middagen på lördagen ligger utanför ovanstående priser och kommer att kosta 200 kronor per person. Avgiften till
SPA är 195 kr per inträde.
Man anmäler själv till Loka Brunn hur man vill bo och när man vill komma; www.lokabrunn.se . Vår kontaktperson där
heter Kerstin Persson och hon nås på telefon 0591-63102.
Så några ord om vår hemsida, som ni hittar på http://www.aschan.info/. För att kunna läsa alla flikar måste ni logga
in och det gör ni med användarnamnet ”Medlem” och lösenordet ”PeriAska1651”. Detta brev kommer att läggas
upp på hemsidan där även anmälan om deltagande kan göras. OBS att anmälan skall vara oss tillhanda senast den 1
juni 2013!
I förhoppning om att många släktmedlemmar kommer att sammanstråla vid träffen i augusti 2013 vill vi i
Släktföreningens styrelse önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
Med vänliga hälsningar

Lars-Gunnar Rahm
Ordförande

