
 

             Nyårsbrev 2021-22 
 

Vi hälsar alla släktmedlemmar och fränder ett Gott Nytt År, och hoppas att de 

bedrövelser och den isolering med Covid och annat, som begränsat mångas 

rörelsefrihet under en längre tid, nu är över. Inför det nya året planerar vi för ett 

efterlängtat återseende med ett nytt släktmöte, som kommer att äga rum 27-28 

augusti 2022 i Växjö. Släktvapnet här bredvid har moderniserats med skarpare 

kontraster och klarare färger i rött och guld. 

 

Året som gått 

Styrelsens arbete har varit starkt inriktat på att planera för 2022 års släktmöte och arbete 

med den nya hemsidan, mer om detta nedan. Båda dessa frågor var teman för den 

planeringskonferens som styrelsen genomförde 28-29 september på Åsby hotell i Hallstahammar. 

Vi tackar släktfonden för ett bidrag som gjorde denna samling möjlig.  

 

Vi kan glädjas åt att flera medlemmar nu 

hörsammat styrelsens vädjan om att bekräfta 

sitt medlemskap genom att erlägga 

medlemsavgiften, vi har fått in 23 nya 

betalande medlemmar. Smärtsamt är dock att 

erfara att två medlemmar som visat stort 

engagemang för släktföreningen lämnat oss, 

Juliet Brooks, dotter till Carl Aschan och förre 

ordföranden Lars-Gunnar Rahm. Minnesord 

finns på hemsidan.  

 

 

Under året har en liten men intresse-

väckande upptäckt gjorts, tre tryckta 

nya musikverk skrivna av Georg 

respektive Berthel Aschan på 

Eksjögrenen, utöver de tre som 

återfunnits tidigare. Lyssna 

gärna på Medevi Brunns-

orkesters inspelning av 

dessa genom att gå till 

youtube.com och sök         

”Släktföreningen Aschan” 

Två av dessa nyupptäckta 

stycken är marscher, Turkiska patrullen och 

Engelska Patrullen, en tredje är en polka, Mon amie et moi.  

Släktföreningen Aschan

  

Styrelsen konfererar I Åsby 



 

Släktmöte 27-28 augusti 2022 i Växjö 
 

Släktmötet avhålls denna gång i centrala Växjö och planeras över lördag kl 13 till söndag kl 12. 

Denna gång gör vi inte någon komplett konferensbokning med hotell utan övernattning bokas av 

var och en. Däremot har vi naturligtvis ett gemensamt program inklusive släktmiddag. 

Programmet preliminärt är: 

Lördag kl 13-17. Aschanare berättar, kl 18 Eventuell Aschankonsert med bl a ovannämnda 

kompositioner, kl 19 Släktmiddag. 

Söndag kl 9-12, Aschanare berättar, Nyheter om hemsidan, Stämmoförhandlingar, Orientering om 

”Aschanplatser” att besöka i Växjö omgivningar. 

 Förslag från släktens medlemmar till anföranden under 

mötet, andra programinslag etc välkomnas, vänligen 

kontakta styrelsemedlemmarna anne.lindhagen@gmail.com 

eller elisabet.fornander@gmail.com. Förslag till val av 

styrelse och andra funktionärer meddelas valberedningen, 

Malin Stiernstedt och Björn Aschan. I inbjudan med kallelse, 

som planeras sändas ut i april, kommer också att anges 

förslag på boende i skalan vandrarhem till stjärnhotell samt  

förslag på utflykter före eller efter konferensen.  

 
Hemsida och medlemskontakt 
 

Hemsidan har renoverats radikalt med bättre säkerhet, uppdaterad version, ny ämnesindelning 

m.m. som annonserades i vårt sommarbrev. Den version som är tagen i drift (https:Aschan.info) är 

nära komplett med att uppladda arvet och all information från tidigare version, och nya funktioner 

har lagts till. Prova gärna att gå in på ”Platser” och navigera där vidare till att undersöka 

platsbeskrivningar av intresse för släkten. ”Personer” kommer att kompletteras succesivt, 

likaledes ” Minnen och blandat”. Under ”Aktuellt” kommer utöver aviseringar angående släktmöte 

m.m. successivt påannonseringar när nytt material publiceras på hemsidan. Det blir då lätt att 

följa flödet med uppdateringar och uppladdningar som görs. Släktfondens information har 

behållits intakt till rubriker och innehåll.  

En facebookgrupp med namnet Aschanska Släktföreningen är bildad och har än så länge 23 

medlemmar! Om ni har facebook, gå gärna in och gilla samt följ sidan!  

 

Släktfonden 
 

Släktfonden delar bl.a. ut stipendier till ungdomars utveckling och andra ändamål till gagn för 

släkten. Vi hoppas möjligheter till utlandsresor, kurser mm förbättras under kommande år och 

välkomnar ansökningar om medel för 2022 senast 1 augusti. Stipendieansökningar kan även i 

särskilda fall behandlas löpande under året. Förfrågningar och ansökningar ställs till Släktfondens 

ordförande Wilhelm Aschan per mail wilhelm@ullalva.se eller telefon 072-5731212. 
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