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Nyhetsbrev nummer 3 för 2016 

 

Hejsan alla. När nu sommaren närmar sig sitt slut och hjulet snurrar vidare in i hösten så 

är det dags för en uppdatering igen. Vi hoppas såklart att ni alla har haft en bra sommar 

och fått en hel del sol. På våra breddgrader gäller det att fylla på förråden när tillfälle 

ges.  

NAS jobbar på igen efter sommaren med full kraft. Vi vill dock påminna om att vi alla 

jobbar ideellt och vid sidan om vanliga arbeten och åtaganden. Så om något ibland drar 

ut på tiden hoppas vi på förståelse.  

 I Augusti togs beslutet att grunda region STHLM/Uppsala då vi nu är så många i 

storstadsregionen så det var dags att skapa området som en egen region med två 

unga drivna herrar som kontaktpersoner.  Anders och Johan Hesselbäck. Vi 

kommer vartefter lägga ut bilder och kontaktinformation på vår hemsida. 

Distrikten är inte bindande på något vis utan enbart för att vi bor i ett stort land. 

Alla kan alltså själva välja var och på vilka aktiviteter man vill deltaga.  

 Region STHLM/Uppsala startade starkt med ett höst/skördeblot vid Runsa 

Fornborg 17 september. Vädret var strålande och det var god uppslutning. 

Tjugosju asatroende och intresserade närvarade vid skeppssättningen och deltog 

i blotet som leddes av Holger Eliasson. Efter blotet var det fika och en tur upp till 

fornborgen. Tack alla som deltog för en trevlig dag. 

 Appropå hemsidan så är det flera som hört av sig och sagt att dom inte har 

facebook och vill att vi ska uppdatera hemsidan med mer information om events 

och nyheter. Vi hoppas kunna lösa det med en blogg eller liknande funktion 

snart. Anledningen till att det inte har skett är av ren smidighet då vi är flera 

admins som har tillgång till facebook och att det är väldigt enkelt och inte 

tidskrävande att uppdatera där.  

 Vi jobbar också vidare med en webshop, eller att ta fram en kollektion till vår 

blivande webshop. Samarbetet med guldsmeden flyter på och vi har nu startat 

sammarbete med en träkonstnär från Ukraina som kommer tillverka föremål åt 

NAS som sedan kommer 3scannas och gjutas i metall för att man ska kunna skapa 

sitt eget ställe åt makterna i sitt hem. Vi har beställt Oden,  Tor och Freja till att 

börja med. När detta är klart kommer serien att utökas.  

 NAS har också delat ut sitt första kulturpris till Jenny Aakula i Skänninge för sin 

asa-inspirerade konst. Detta är första steget i ambitionen att dela ut två stycken 
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stipendier  i september varje år. Dels ett kulturstipendie samt ett stipendie till 

någon som man kan anse ha gjort något extraordinärt för NAS eller asatro.  

 Bokprojektet, ett uppslagsverk om modern asatro fortskrider. Gruppen som 

arbetar med boken är nu fulltalig med 5 personer och ansvarig är Tommy 

Kilenius. Känner ni att ni har något ni vill bidra med eller som ni anser bör vara 

med i uppslagverket så maila gärna honom direkt på tommy.kilenius@asa-

samfundet.se . Vi hoppas att första utgåva/utkast kommer kunna presenteras till 

våren 2017.  

Som alltid vill vi också uppmana alla att skriva in om ni har ideer, synpunkter eller 

förslag på medlemsträffar/aktiviteter.  Vi är idag Sveriges enda asatrosamfund och 

det största samfundet inom den sfären. I dagsläget är vi närmare 500 medlemmar och 

som alltid är det bara tillsammans och genom ökat medlemsantal som vi kan återföra 

asatron och våra traditioner till en naturlig del av det offentliga rummet.  

 

Ps, det har nu kommit till vår kännedom att dem som någonsin ansökt om 

medlemskap i Fornsed står kvar i deras medlemsregister trots tappat intresse och 

trots att personer inte betalat in avgift på många år. Enligt Fornsed måste en medlem 

aktivt begära utträde via en blankett som ska skickas via post till dom.  

Vi ber därmed alla som tidigare har ansökt om medlemskap där och som inte längre 

stödjer den organisationen att begära utträde.  

Känns det krångligt så ta kontakt med oss så hjälper vi er.  

Äring och Frid 

/Styrelsen 

 

Våra länkar: 
https://www.facebook.com/asasamfundet 

www.asa-samfundet.se 

www.asa-community.se 

www.youtube.com/nordiskaasasamfundet2014 
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