
      

Kära fränder och släktvänner!                                   Ystad i december 2015 

 

Kommer ni ihåg släktmötet på Loka Brunn 2013? Trevliga minnen från några sköna sommardagar i Värmland!  

Snart är det dags igen för ett nytt möte, denna gång i Eksjö! 2015 börjar närma sig sitt slut och har hittills bjudit på 

mycket dramatik såväl i Sverige som i andra delar av världen. 

Ur släktföreningens synpunkt så har vi haft fokus på släktmötet i Eksjö nästa år. Styrelsen har haft fem telefonmöten 

och har dessutom haft ett möte i Eksjö för att på plats rekognosera möjligheterna. Vi har fått ett bra samarbete med 

såväl Eksjö kommun som med kyrkan i Eksjö. 

Ett spännande inslag i planeringen har varit att Willand Ringborg fick korn på att Musikaliska Akademin hade fått en 

donation från Eksjö kommun som bl.a. omfattade några musikstycken komponerade av vår frände Georg Felix 

Aschan. Jag tog då kontakt med Akademin men svaret blev att donationen ännu inte var mottagen utan fanns kvar i 

Eksjö. Musiken finns nu arrangerad för trio eller kvartett och kommer att framföras på det kommande släktmötet! 

Tänk er – musik som inte har hörts på över hundra år – det blir spännande! 

   

Georg Felix var fabrikör inom 

garveribranschen och rådman i Eksjö. 

Han bebodde med sin familj den 

Aschanska gården fram till sin död 1916. 

Hans fru hette Ida Helene Weckelius – de 

hade fem barn och många Aschanare 

minns nog fortfarande yngsta dottern 

Hedda som levde fram till 1984. 



 Släktmötet kommer att äga rum helgen den 20-21 augusti 2016 och vi kommer att skicka en detaljerad inbjudan 

under våren till er alla, men boka gärna in dagarna i era almanackor redan nu! 

Liksom förra gången planerar vi att ha ett inslag under rubriken ”Aschanare berättar” som blev mycket omtyckt 

under mötet på Loka Brunn. Tips på lämpliga personer mottages gärna! 

Vi har under året genom samarbete med Ryttmästare J L Aschans Släktfond kompletterat vår hemsida med 

information om fonden och hur man söker stipendium hos dem. Mer information kommer att läggas upp men vi vill 

gärna ha kontakt med någon släkting som kan ta på sig rollen som Webbmaster! Om någon är intresserad så hör av 

er till ordföranden. Webbsidan heter www.aschan.info och  inloggning sker med användarnamnet ”Medlem” och 

lösenordet ”PeriAska1651”.  

Vi kommer sannolikt att få flera förändringar i styrelsen inför nästa period (2016-2019) och det är nu ett bra tillfälle 

om någon har tips om någon person som är lämplig och intresserad eller själv är intresserad av att vara med, ta 

kontakt med valberedningens ordförande Marie Aschan i Stockholm.  (Mobil: 073 039 88 34,Hemnr: 08 661 40 81, 

Mejl: marieaschan@telia.com). 

När det gäller våra inkomster så är det fortfarande medlemmar som ännu inte betalt in sin medlemsavgift för 

perioden 2013 – 2016 (300 kr för tre år) och vi vädjar därför till dessa att passa på nu kring jul och nyår att skicka in 

pengarna på vårt bankgiro 820-7169. 

Jag vill även slå ett slag för min hemsida på My Heritage som nu omfattar 4 600 namn på släktingar till oss alla. Vi har 

nu hittat en ättling till fabrikören Leo Felix och en av hans döttrar. Eksjögrenen är alltså inte utdöd mer än på 

manssidan. Tillträde till hemsidan får man genom att anmäla sitt intresse till mig (lgr@rabima.se eller 070-5503390).  

                 

Med bilden från torget i Eksjö, där man f. ö kan skymta delar av styrelsen utanför Lennarts konditori vill jag passa på 

att önska er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År från oss i styrelsen och hoppas att vi ses i Eksjö i augusti 

månad nästa år!           

                                                                                                       

   God Jul och ett Gott Nytt År! 

Lars-Gunnar Rahm  

ordförande 

En interiör från den 

Aschanska gården i 

Eksjö. Bilden 

kommer från Eksjö 

Museum.  

 

http://www.aschan.info/
mailto:lgr@rabima.se

