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Hej alla Åsens vänner! 

Här kommer årets första medlemsbrev med lite nyheter och annat smått och gott om vad som 

händer på Åsens by under våren och försommaren. 

                     

Ny verksamhetschef 
Under våren tackar Anneli Persson för sig och går i pension efter 10 år som verksamhetschef 

på Åsens by. Anneli efterträds av Cecilia Andersson som började sin anställning i mitten av 

februari. Cecilia bor i Adelöv och hon kommer närmast från en tjänst på Folkuniversitetet. 

Vid föreningens senaste styrelsemöte tackade vi Anneli för ett mycket gott samarbete under 

de gånga åren och överlämnade en vacker blombukett och ett medlemskap i Åsens vänner. Vi 

hälsar nu Cecilia varmt välkommen till Åsen och önskar henne stort lycka till som ny 

verksamhetschef.  

 

Under våren och sommaren händer mycket roligt på Åsens by.  

 

 

Familjedag den 16 april kl. 10-13 

En rolig dag för hela familjen i ett samarbete mellan Aneby bibliotek och Åsens by. Klockan 11 

kommer Johan Anderblad och pratar om sina böcker och figuren Bojan som älskar fordon. 
Det bjuds även på tipspromenad, pyssel, hästskjuts mm. Skafferiet (Serveringen och 

handelsboden) är öppet.   

  

Vårmarknad den 2 april kl. 10-15.  
 Även i år blir det vårmarknad på Åsen. Det kommer 

att finnas många hantverkare och utställare att 

besöka runt om i byn, påskpyssel för barnen och 

lotteri. Servering och handelsboden håller öppet och 

du kan åka häst och vagn mellan kl. 11.00 -14.30. 

Då påsken närmar sig hoppas vi att många små 

påskkäringar kommer på besök till Åsens by denna 

dag. 

 



Åsens vänner    
Medlemsbrev  1 2023 
Nr 1 2020 
                                                                                                                                                    
 

Städdag på Åsen 17 april kl. 10-14 

Åsens vänners årliga vårstäddag då vi städar och pyntar hos Tekla, krattar och fixar till 

bland buskar och rabatter i trädgården. Åsen bjuder på kaffe och våfflor. 

Har du möjlighet att hjälpa till anmäl dig till Aron Hultin: aron.hultin@outlook.com eller 

mobil 0708 139317, senast den 13 april 

 

                         

Säsongsöppning och invigning den 1 maj kl. 11-15  
Denna dag öppnar Åsens by upp för säsongen. Klockan 13 invigs det nya Gårdsmuséet och 

Teklas rundtur. Läs mera om invigningen i medföljande bilaga! 

Några andra programpunkter 

29 april Vårbruk (reserv 6/5) 

18 maj Gökotta i Teklas trädgård 

18-21 maj Gränna matrunda  

23 juni Midsommarfirande 

Mera info. om tider och flera programpunkter hittar du på www.asensby.se 

Årsmöte 

Åsens vänners årsmöte kommer att äga rum onsdagen den 14 juni kl. 18.00 på 

Åsens by. Vi återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev. 

Åsens vandrarhem 

Åsens vandrarhem ska uppdateras. Tanken är att återskapa miljöer tidstypiska för 

åren 1900-1920. Arbetet kommer att påbörjas i Prästgården. Förutom robusta möbler, 

behövs trasmattor, hängande fönsterlampor typ skomakarlampor, broderade bonader, 

virkade/broderade dukar mm. Har du något att skänka eller sälja kontakta Katrin på 

tel.036-83055 eller info@asensby.se 

 

 

mailto:aron.hultin@outlook.com
http://www.asensby.se/
mailto:info@asensby.se
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Medlemsavgiften för 2023  
Stort tack till alla som redan betalat för 2023. För er som ännu inte betalat är det inte försent. 

Betala till bankgiro eller swish enligt nedan. Medlemsavgiften är som tidigare 100 kr. för 

enskild och 150 kr. för familj. Var noga med att ange ditt namn och för er som betalar för familj, 

ange hur många som avses i familjen. Medlemskort skickas ut efter att betalning skett. Alla 

medlemmar har 10% rabatt i Åsens servering och handelsbod 

 

Betala till: Bankgiro: 5375-5567 eller Swish: 123 1344456 

 

Styrelsen önskar er alla en fin vår med soliga dagar och välkomna till 

Åsens by 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Teklas äppellotteri 
Föreningen har hittills fått in drygt 3000 kronor till vårt 

”Äppelträdslotteri”. Det finns fortfarande lotter kvar som 

säljs fram till och med vårmarknaden. Så än finns 

chansen kvar, lottpriset är 40 kr. Har du inte möjlighet 

att besöka Åsen, så kan du swisha till 123 1344 456, 

det belopp som du vill köpa lotter för. Märk med ”Teklas 

äppelträd”. 1:a pris är ett vackert fårskinn, 2:a pris lunch 

på Åsen för 4 personer och 3:e pris en kaffekorg för 4 

personer vid besök på Åsens by.  

Vinnarna kommer att kontaktas efter dragningen och 

presenteras även i nästa medlemsbrev. 

 

mailto:veronica.aberg6@telia.com
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