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Hej alla Åsens vänner! 

Här kommer årets sista medlemsbrev med lite information om vad Åsens vänner deltagit i på 

Åsens by under hösten och vad som är aktuellt under den närmaste tiden.  

I mitten av september var det skördehelg på Åsen. Åsens vänner hjälpte som vanligt till med 

att steka Peggies goda raggmunk utomhus och i år hade vi även vår mycket uppskattade 

käpphästfabrik öppen under lördagen. Många fina och färgglada hästar tillverkades som 

sedan provhoppades över hinderbanan i Teklas trädgård. 

 

                                                                               

 

Vid den årliga höststäddagen på Åsen hjälpte några 

vänner till med att städa både inne och ute hos Tekla och i 

gårdsmuséet, där det ska göras en ordentlig 

uppfräschning. Som tack för hjälpen bjöds det på en 

gemensam måltid. 

                        

 

 

När höstmörkret lägger sig anordnas det årliga Höstmyset på Åsen. Så uppskattat och 

spännande för alla barn. Förra året var det otroligt många besökare, i år något färre. Det bjöds 

på spökvandring, spökpyssel, hästskjuts och en massa gófika. Peggies fina spökbakelser fick 

mycket beröm.  Några av vännerna fanns på plats och hjälpte till i serveringen under kvällen. 
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Vi julpyntar Åsens by 
Den 23 november kl. 10.00-14.00 ska det pyntas och göras fint i byn och hos Tekla inför årets 

julmarknad. Vill du vara med och pynta, binda kransar, klä julgranen, sätta upp ljusslingor mm. 

så anmäler du dig till Katrin på tel. 036-83055 eller info@asensby.se senast den 20 november. 

Åsen bjuder oss på något att äta under dagen.    

Åsens julmarknad 
I år kan vi se fram emot Åsens julmarknad den 26-27 november kl.11.00 - 16.00. 

Det kommer det att finnas många hantverkare/utställare runt om i byn, julpyssel för barnen, 

lotterier, åka hästskjuts. På Teklas loge serveras bl.a. risgrynsgröt och skinksmörgås och 

naturligtvis kommer Åsens tomte att hälsa på även i år.  

Program och mera detaljerade tider hittar du på www.asensby.com.  

Under marknadsdagarna behövs mycket hjälp av Åsens vänner. Det behövs hjälp i 

serveringen, vid julpysslet, med lottförsäljningen och eldvakter som tänder marschaller och 

även ansvarar för att tömma  papperskorgar.  

Om du har tid och möjlighet att hjälpa till någon av dagarna är vi mycket tacksamma. 

Ange vilken dag och tid som passar dig bäst och vilken aktivitet du helst vill hjälpa till med, så 

sätter vi ihop ett schema utifrån era önskemål. 

Anmäl dig senast den 20 november till Veronica på mail veronica.aberg6@telia.com 

eller mobil 072-5291666 

Dags att betala medlemsavgiften för 2023 
Det är snart ett nytt år med många trevliga aktiviteter i föreningen och på Åsens by. 

Medlemsavgiften är densamma som tidigare; 100 kr. för enskild och 150 kr. för familj.  Betala 

medlemsavgiften till Åsens Vänners bankgiro eller med Swish enligt nedan. När ni gör 

inbetalningen, ange noga ert namn. Medlemskort skickas ut snarast efter att betalning har 

skett. Som ni säkert vet så har ni som medlem 10% rabatt i Åsens Servering och Handelsbod.  

Betala till Bankgiro: 5375-5567 eller Swish: 1231344 456 

Teklas äppelträd 
Nu är Åsens vänners ”Äppelträdslotteri” i full gång och vi hoppas att du vill vara med och 

stödja vår insamling för att finansiera nya äppelträd till Teklas trädgård. Om du är intresserad 

av att delta i lotteriet, men inte själv har möjlighet att besöka Åsens by, kan du swisha det 

belopp som du vill köpa lotter för. Vår kassör Aron bokar då upp det antal lotter du köpt med 

ditt namn och mobilnummer. Lottpriset är 40 kr, och du swishar till 123 1344 456, märk med 

”Teklas äppelträd”. Dragning av vinnare sker så snart samtliga lotter är sålda. 

Vinstplan: 1 pris är ett vackert fårskinn från ett av Åsens gutefår.                                                                

2 pris en lunch på Åsen för 4 personer                                                                                                          

3 pris en kaffekorg för 4 personer vid besök på Åsens by.                                                     

Vårens program 
Planeringen av vårens aktiviteter på Åsen pågår. Det vi vet redan nu, är att det planeras för att 

det ska bli en vårmarknad på Åsen även nästa år, Åsens vänners städdag finns på agendan 

under våren, liksom planeringen av kommande årsmöte i föreningen. Mera information 

kommer i nästa nyhetsbrev. 
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Till sist vill vi redan nu passa på att tacka er alla för ert medlemskap i Åsens vänner.             

Ett extra stort tack också till er alla, som lagt tid på att hjälpa till vid olika aktiviteter på Åsens 

by under året som gått. Varje insats är mycket värdefull! 

 

God Jul och Gott Nytt år önskar styrelsen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Veronica Åberg   Ordförande    veronica.aberg6@telia.com     072 5291666 

Anette Ekerheim v.ordförande  anette.ekerheim@gmail.com   070 5302702 

Carola Albertsson Sekreterare  carolaalbertsson@gmail.com  070 2330306 

Aron Hultin            Kassör          aron.hultin@outlook.com        070 8139317 

Bankgiro: 5375-5567    Swish:123 134 4456 
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