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Hej alla Åsens vänner! 

Lördagen 28 augusti firades Åsens by sin 21års-dag med aktiviteter för både små och stora. I 

käpphästfabriken var det full aktivitet och kreativiteten flödade. Vidare bjöds det bl.a. på hästskjuts och 

Tranås Hembygdsgille dansade och spelade.  

Dagen avslutades på Teklas loge med den alldeles fantastiska konserten ”Sånger från Duvemåla hage” 

– en hyllning till Björn och Benny. Föreställningen framfördes av musikalartisterna Jacob Andréas och 

Josefine Isaksson samt musikern Mats Sköldberg från Göteborgsoperan. Efter konserten bjöds det på 

kaffe och ostkaka.  

Vilken fest det blev trots regn och ruskväder! 

                    

Föreningens styrelse 2021-2022 

Vid årsmötet i juni valdes en ny styrelse och en ny ordförande för verksamhetsåret 2021-2022.                                I 

den nya styrelsen ingår:  

Veronica Åberg, Huskvarna, ordförande    Anette Ekerheim, Gränna, vice ordförande 

Carola Albertsson, Ydre, sekreterare         Aron Hultin, Gränna, kassör 

Dorit Mühr, Solberga                                   Marianne Törngren, Aneby 

Ellinor Tryggvesson, Gränna                       Mats Johansson, Tranås 

Ulf Lundberg, Aneby 

 

Höstprogram 2021  

11-12 september  Kulturarvsdagen och Gårdsrundan kl. 11-15  
Då bjuder Åsen på en fullspäckad helg med bl.a. lammfest med grillning 

av Åsens lammkorv. 

25-26 september Skördefest / Potatisfest kl. 11-15 
Nu är det skördedags på Åsen med hjälp av hästar och veterantraktorer 

och som tidigare år kommer det att stekas raggmunk ute i det fria. 

16 oktober Höststäddag utomhus och hos Tekla kl. 10-14 
Idag förbereder vi Åsen inför vintersäsongen med arbete både utomhus 

och inne. Under dagen bjuder Åsen på något att äta.   

                                                          Vill du hjälpa till anmäl dig till Aron via mail: aron.hultin@outlook.com eller ring 070 8139317 

 

mailto:aron.hultin@outlook.com


Åsens vänner    
Medlemsbrev  3   2021 
Nr 1 2020 
                                                                                                                                                    
 

 

4 november Höstmys på Åsen kl. 16-20 
   En spännande kväll för alla barn med skymningsjakt, hästskjuts, fika mm.  
 

21 november  Vi julpyntar Åsens by  
På grund av rådande pandemirestriktioner planeras ingen julmarknad på 

Åsens by i år heller. Verksamheten på Åsen funderar på vad som kan 

göras för trevligheter istället. Inför advent kommer vi att tillsammans med 

Åsens personal pynta byn utomhus och hos Tekla. Då är du välkommen 

att komma med. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev i november. 

  

Din hjälp behövs på Åsens by! 

Både helgen den 11-12 september och den 25-26 september behövs hjälp i serveringen, disken m.m. 

Även kvällen den 4 november behövs hjälp av Åsens vänner vid olika aktiviteter. 

Har du lust och möjlighet att hjälpa till några timmar anmäl dig till: Anneli 036-387142 eller via mail till 

info@asensby.com. 

 

Boken om Kulturreservatet Åsens by                         
Vill du veta mera om Åsens bys historia?                                                                                                 
Boken finns att köpa i handelsboden på Åsen och för dig som medlem kostar den 200 kronor. 

                                                         

Håll er uppdaterade på vad som händer på Åsens by på hemsidan www.asensby.se 

 

 

 

 

 

 Styrelsen önskar er en fin höst!                                              

 

Kontaktpersoner: 

Veronica Åberg, ordförande       veronica.aberg6@telia.com      072 5291666                              

Carola Albertsson, sekreterare  carolaalbertsson@gmail.com    070 2330306 

Aron Hultin, kassör                     aron.hultin@outlook.com          070 8139317 
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