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Bästa Åsens Vänner!
Medan hösten virvlar förbi och påminner oss om att det närmar sig julmarknad,
gör vi en liten återblick på den gångna säsongen på Åsens by.
”Vännerna” har stöttat verksamheten vid ett flertal aktivitetsdagar med sommarens höjdpunkt vid Bonnauktionen 14/7. Förutom en färgstark auktion med
Ulf Lundberg som auktionsutropare där flera medlemmar hjälpte till, arrangerade vi blomster– och fjärilsvandring samt tillverkning av käpphästar.
Under säsongen har medlemmar bidragit vid Biets Dag, Midsommarafton,
Höbärgningen och Skördefesten. Ett stort tack till er alla!
Årsmötet
I samband med Bonnauktionen 14/7 genomförde vi ett trevligt årsmöte. JohnEric visade ett bildspel om Åsen historia och uppbyggnaden av verksamheten.
Vid årsmötet avtackades John-Eric med blommor och presenter som tack för
ett gott ordförandeskap under10 år. Vi tackar även Göran Sandstedt och
Kerstin Gustafsson, som också lämnade styrelsen efter många år.
Den nya styrelsen:
Ulla Eckerberg, ordf. nyval - 2019
Veronica Åberg, sekr fylln.val - 2019
Anette Ekerheim, nyval
- 2020
Per-Olof Ringquist vald till
- 2019
Göran Äng, kassör adj.
- 2019

Stefan Werlestål omval
Dorit Mühr
omval
Aron Hultin
nyval
Tove Stenberg
vald till
Marianne Törngren vald till

- 2020
- 2020
- 2020
- 2019
- 2019

Vi hälsar Anette, Veronica och Aron välkomna i styrelsen!

Nu är det dags för Julmarknaden 1– 2 december!
Därför behöver vi dig som vill hjälpa till med att:
- Delta i Julpyssel
- Sälja lotter (Vi delar upp i ett fm-pass och ett em-pass)
- Finnas på området och visa besökare till rätta
Vi behöver din anmälan senast 24/11 till Ulla eller Veronica, kontaktuppgifter nedan!
Ange om du kan delta en eller båda dagarna!
Du som hjälper till bjuder vi, som vanligt, på något gott att äta i serveringen.
Varmt välkommen till årets julmarknad!
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