Information och bokning
Kaffestuga, fest och konferens
Boende och aktiviteter - Kulturreservatet
Åsens by, 036-830 55, info@asensby.com
Kaffestuga och servering – Peggie Winkler 072-327 01 35
www.asensby.com

Öppettider och priser
Kulturreservatet och Vandrarhemmet Åsens by är tillgängligt för
besökare året runt, men under säsong öppnar vi också upp våra
övriga verksamheter och erbjuder aktiviteter.

Handelsbod och information, Reception, Kaffestugan, museer och utställningar
29 april – 22 juni			
Lördag, söndag och helgdag		

kl. 11.00 – 17.00

23 juni – 6 augusti
Alla dagar (Obs! 9 juli stängt)

kl. 11.00 – 17.00

7 augusti – 3 september		
Lördag, söndag 			

kl. 11.00 – 17.00

Åsens gårdsmuseum och Teklas hus
April
Dagtid vardagar eller efter överenskommelse
Maj – augusti 			
Enligt öppettider
September – mitten av oktober
Dagtid vardagar eller efter överenskommelse
Stängt vintertid

Guidning - förbokade grupper
Djurguidning (max 15 pers)		 500 kr
Byvandring 45 min
50 kr/pers, lägst 500 kr
Sittande guidning, 45 min
50 kr/pers, lägst 500 kr
Landskapsguidning ca 3 h
200 kr/pers, lägst 2000 kr
För större grupper lämnar vi rabatt på guidning.

Häst och vagn
Under vissa dagar kan du ta en tur med hästskjuts i reservatet,
se datum på hemsidan. Om du vill åka en längre tur med
matsäckskorg och goda vänner, kan du förboka häst och vagn hos
kusken på mob.nr 070-347 07 57. På vagnen finns plats för 8
vuxna.

Kursverksamhet
På Åsens by kan du delta i kursverksamhet av olika slag. Vi
anordnar dessa i samverkan med olika aktörer och kompetenser.
Information om aktuella kurser får du via vår hemsida, www.
asensby.com. Har du önskemål om särskild utbildning, kontakta
oss gärna, info@asensby.com eller 036-830 55.

Utställning
I vårt gårdsmuseum kan du se föremål som användes på en
gård vi sekelskiftet 1900. Här finns även en utställning om bin
och biodling. Åsen är en attraktiv plats för fjärilar och alla de
fantastiska arter som finns kan du se i vår fjärilsutställning.
Under perioden 7 maj – 3 september kan du ta del av ”När jag
var liten”, en utställning om hur det var att vara barn för 100 år
sedan.

Program 2017
1 maj Vi firar vårens ankomst med kosläpp och hästskjuts.
7 maj Barnens Dag på Åsens by.
25 maj Gökotta i Teklas trädgård, kl 8:00. I samverkan med
Svenska Kyrkan.
17 juni Biets dag, med guidning och visning av hantverket kring
biodling och honung. I samverkan med SV och Anebyortens
Biodlarförening.

23 juni Traditionellt midsommarfirande med små grodorna,
chokladhjul, fiskdamm, lotterier, hästskjuts och midsommarfika
på Åsens loge. I samverkan med Haurida Hembygds- och
Fritidsförening.
1-2 juli Kyrkan mitt i byn. I samverkan med Svenska Kyrkan.
15 juli Hantverk och aktiviteter tillsammans med Åsens Vänner.
29 juli En dag i hästens tecken – Åsens Cup, hovslagare och
förberedelser inför premiering.
2-3 september Skördedagar på Åsens by. I samverkan med SV.
2 november Kura skymning och berättardags, kl 16 – 20.
I samverkan med SV.

2-3 december Julmarknad.
Juli – sommar på Åsens by
Under juli månad händer det som vanligt mycket på Åsens by:
• Varje dag kl 14 – följ med djurskötaren till några av våra
lantrasdjur
• Onsdag och söndag – hästskjuts kl 12:30 -15:30, med
undantag för 9 juli, då Åsens by är stängd.
• 5, 12 och 26 juli, samt 2 augusti, kl. 11-14: Följ med på
Örtavandring i kulturlandskapet och lär dig mer om naturens
skafferi. Du får prova på att göra olja och tinkturer. 200 kr/
person, en enkel fika ingår. Förboka gärna. I samverkan med
SV.

När vädret är vackert planerar vi in vårbruk, höskörd och annat
som hör till vardagen på ett lantbruk. Då är du välkommen att
titta på när hästarna jobbar på åkrarna och att delta på olika sätt.
Årets vårbruksdagar är planerade till 12-13 maj och dessa
genomförs i samverkan med Jönköpings Kusksällskap, föreningen
Nordsvenska Hästen och. Jönköpings Ardennerklubb. Läs mer på
hemsidan, www.asensby.com, där vi lägger ut aktuell information
om väderberoende aktiviteter.

