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Medlemsblad nr: 1-2019
Bästa Åsens Vänner!
Till att börja med vill styrelsen framföra ett stort och varmt tack, till alla
medlemmar som bidragit med aktiviteter under det gångna året.
Totalt tillförde Åsens Vänner 383 ideella arbetstimmar till ett värde av
drygt 95.000 kronor! Vår insats har bidragit till att levandegöra Åsens by
under flera programdagar där bl.a. många barn har beretts möjligheten att
prova på lekar och pyssel som man gjorde ”förr”!
Tack till Trädgårdsgruppen som har rensat och skött om kökslandet och
växter i rabatterna.
Vi lämnar 2018 bakom oss och ser fram emot en ny säsong på Åsens by!

Åsens Vänners aktiviteter 2019
Vi planerar att medverka vid nedanstående aktiviteter:
6/4 Städdag kl. 09.00—13.00. Vi bjuder på kaffe vid ankomst och
avslutar med en enkel lunch. Anmälan senast 30/3 till Ulla.
11/5 Lär dig mer om Åsens by! Information– och utbildningsdag
för medlemmarna. Vi presenterar Åsens historia och går runt i byn och
i landskapet. Prel. fm. John-Eric Gustafsson och Ulla Eckerberg visar runt!
Anmälan senast 4/5 till Ulla. Program sänds till de som anmäler sig.
Mer information i nästa medlemsbrev om nedanstående aktiviteter
21/6 Midsommarafton, eftermiddag
13/7 Sommaraktivitet, tema prel. ”Lek och spel”.
” Årsmöte, eftermiddag
Höstens aktiviteter presenteras senare

Nyhet!
Inför säsongen kommer serveringen att flytta till Teklas ladugård och
drivas tillsammans med Handelsboden.
Vi behöver dig som vill hjälpa till helger (en dag alt. flera dagar) med disk, enklare städning,
tillsyn vandrarhemmet m.m. Gäller maj—augusti.
Kontakta Anneli som berättar mer, tel. 036-387142 anneli.persson@asensby.com

Boken om Åsens by
Bokprojektet genomförs som planerat! Finansieringen sker med offentliga medel från Leader
Sommenbygd-Vätterstrand, Konung Gustaf VI Adolfs Kulturfond och Länsstyrelsens
Kulturmiljöenhet.
Boken beräknas vara klar för försäljning i juni!
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Dags att betala in årsavgiften för 2019!
Vi hoppas du vill fortsätta att vara medlem och stödja verksamheten genom att betala
medlemsavgiften för 2019 som är oförändrad 150:- för familj och 100:- för enskild.
Kom med på våra aktiviteter du också!
Du som vill och kan bidra med praktiskt arbete är välkommen att höra av dig till styrelsen eller
verksamhetschefen Anneli Persson. Du är också välkommen med egna förslag till aktiviteter.
Med tanke på portohöjningar vill vi att du meddelar din e-postadress till:
så kan vi lätt nå dig med medlemsbrev och information om aktuella aktiviteter.
Ulla Eckerberg ulla.m.eckerberg@gmail.com
Styrelsen
Läs mer om aktiviteter på hemsidan: www.asensby.com eller Facebook :Kulturreservatet
Åsensby
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