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Hej alla Åsens vänner! 

Bättre sent än aldrig heter det ju…. Här kommer första medlemsbladet för 2022. Som 

ni alla vet har mycket av föreningsliv och sammankomster stått på paus i början av 

detta år. Men i takt med nya restriktioner och minskad smittspridning kan vi nu äntligen 

komma igång med Åsens aktiviteter. 

För att summera slutet av 2021, kan vi berätta lite om de två stora arrangemangen 

som avslutade året. Höstmyset i november har med åren blivit väldigt populärt och 

välbesökt, denna gång kom över 800 besökare denna kväll, helt otroligt. 

Julmarknaden var också uppskattad av såväl utställare som de närmare 3000 

personer som kom till Åsen under dessa två dagar. Åsens vänner deltog med 

lotteriförsäljning, hjälp i serveringen, julpyssel med barnen och såg också till att 

Tomten kunde komma på besök. 

Året vi nu har framför oss erbjuder också många olika aktiviteter där Åsens Vänner 

alltid är välkomna att hjälpa till på olika sätt. ”Några extra händer behövs alltid”. Du  

som är intresserad kan anmäla detta till Åsen på e-mail info@asensby.com eller via   

tel. 036 – 83055 (Katrin Håård). Nu närmast gäller anmälan för våffeldagen och 

vårmarknaden. 

                  

 

 

 

Planering för temadagar på Åsens by 2022   

 27/3 Våffeldagen  
 10/4 Vårmarknad  
 1/5 Vårpremiär på Åsen  
 14/5 Vårbrukardag (reservdag 21/5)  
 26-29/5 ”Mat runt Gränna”  

(Kristi himmelsfärd och Mors dag 
denna helg)   

 4-5/6 Pingst  
 6/6 Nationaldagen  
 25/6 Midsommarafton  
 2/7 Slåtter/hässjning     
 6/8 Åsens cup  
 10-11/9 Skördedagar  
 November Höstmys 
 26-27/11 Julmarknad  

 
      Med reservation för ev. ändringar 
 

 

 Åsens vänner träffas för Vårstädning 23 april kl. 10-14  

Åsen bjuder på lunch. 

Vi städar och pyntar hos Tekla, krattar och fixar till bland buskar och 

rabatter i trädgården. 

Anmälan till Aron Hultin: aron.hultin@outlook.com eller 0708-139317  
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Förutom de olika aktiviteter och temadagar som här har nämnts så har Åsens vänner 

också planerat för årsmöte. Detta kommer att äga rum torsdagen den 2 juni kl.18.00 

på Teklas loge, där vi också kommer att bjuda på någon enklare förtäring. 

Vi återkommer med mer information i kommande nyhetsbrev.  

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

                                       

Vi i styrelsen vill önska er alla en fin vår med soliga dagar i allt det jobbiga som nu 

pågår i vår värld. 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

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

Anette Ekerheim vice ordf.       anette.ekerheim@gmail.com    0705 302702                                        

Carola Albertsson, sekreterare                      carolaalbertsson@gmail.com    070 2330306 

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

 

 

Medlemsavgiften för 2022 

Dags att betala medlemsavgiften till Åsens Vänner. Betala till bankgiro 

eller med Swish enligt nedan. Medlemsavgiften är som tidigare 100 kr för 

enskild och 150 kr för familj. När ni gör betalningen vill vi att ni noga anger 

ert namn och de som betalar för familj även anger hur många som avses i 

familjen. Medlemskort skickas ut snarast efter betalningen har skett. Som 

ni säkert vet har ni som är medlemmar 10% rabatt i Servering och 

Handelsbod.  

Betala till: Bankgiro: 5375-5567  eller Swish: 1231344456 

 

 

Grattis till vinsten i fårskinnslotteriet  

och välkommen till Åsens Vänner  

Robert Sevig ! 
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