
      

Kära fränder och släktvänner!                                   Ystad i december 2018 

 

Till skillnad från förra året så blev 2018 både varmt och torrt!  Men även i år är det många betor kvar i jorden här 
nere i Skåne, men sannolikt av andra orsaker än förra året. Förmodligen hoppas man att de skall växa till sig lite efter 
den torra hösten. 

Nästa års släktmöte kommer som tidigare meddelats att äga rum på Medevi Brunn den 24-25 augusti! Alla 
medlemmar i släktföreningen är hjärtligt välkomna och de av er som ännu inte är medlemmar kan lätt bli det genom 
att betala in medlemsavgiften (300:- för tre år) på vårt bankgiro 820-7169! 

                                   
Den gamla brunnsmiljön                             Det vita brunnshuset 

Medevi ligger ju strax utanför Motala, vilket gör att det finns ovanligt mycket att titta på i närområdet. Motala var 
Sveriges första industristad och Motala Verkstad var en välkänd aktör i svenskt industriliv och det största projektet 
av dem alla var Göta Kanal, under ledning av Baltzar von Platen. Verner von Heidenstams Övralid ligger också nära. 
Det är inte heller så långt till Vreta Kloster och tlll Willand Aschans Brunnby eller till Rogslösa kyrka där Johannes 
Aschanius verkade. Innne i stan, vid Motala Ström, ligger slottet Charlottenborg, där det då nygifta paret Gunnar 
Thure Aschan och hans hustru Elsa Reinhold-Asp flyttade in och bodde mellan åren 1916 – 1923. Slottet är idag 
museum inom Motala Kommun. Som ni märker är det ett mycket spännande område för alla Aschanare!  

    

    Hela styrelsen på Medevi i September 2018  Det gamla apoteket på Medevi 



Vi blir ju alla äldre för varje år som går och för en släktförening är det vitalt att få med de yngre generationerna i 
verksamheten. Här har programpunkten ”Aschanare berättar” varit av stor betydelse och den återkommer givetvis 
på mötet i augusti 2019. Alla som har lust att berätta lite om vad de håller på med i sitt yrkesliv är hjärtligt välkomna 
att höra av sig till Anne Lindhagen anne.lindhagen@gmail.com eller Willand Ringborg willand.ringborg@gmail.com . 

 

Övralid (Verner von Heidenstam)                  Brunnby Gård (Willand Aschan)                              Charlottenborgs slott  (Gunnar T Aschan) 

 Ovanstående bilder är alla exempel på olika alternativ som kan besökas efter lunch på söndagen den 25:e, (på 
förmiddagen äger själva släktmötet rum) men även Rogslösa kyrka kan vara ett alternativ för de som inte varit där 
tidigare. En detaljerad inbjudan kommer att skickas ut under kommande vår med priser på olika boendealternativ. 

Vår webbsida heter www.aschan.info  och  inloggning sker med användarnamnet ”Medlem” och lösenordet 
”PeriAska1651”.     Förhoppningsvis kommer vår hemsida att vara något mer aktiv under det kommande året och vi 
kommer att löpande lägga in nyheter om det kommande släktmötet. Har någon synpunkter eller idéer om innehåll 
så är ni välkomna att kontakta Carl Selling på  carl.selling1@gmail.com                                                            

                                                                      

 Styrelsen vill slutligen önska alla våra släktvänner en riktigt        

 

 God Jul och ett Gott Nytt År! 

Lars-Gunnar Rahm , ordförande 


