Det vackraste minnet
Att gifta sig är en stor händelse i livet och
drömmen om den perfekta bröllopsdagen är
högst personlig, möjligen med undantag för
vädret.
Vi kan inte lova solsken och vackert väder, men
däremot en vacker och unik miljö.
På kulturreservatet Åsens by hittar du Teklas
loge, eller Festlogen som den också kallas, inhyst
på logen i det som en gång var en ladugård för
några av Åsens kor, hästar och grisar.
Cirka 1 km från Åsens by finns också en av
Smålands äldsta och vackraste träkyrkor,
Haurida kyrka. www.svenskakyrkan.se/
På Festlogen finns plats för 100 gäster.
Feststämningen skapar ni själva. Genom åren
har vi sett bröllopsfester och utsmyckningar på
många olika vis, med blommor och grönt,
kristallkrona och soffa, vimplar och girlanger.
Det är bara fantasin som sätter gränserna.
På logen finns också en scen, med gott om plats
för ”orkestern”, eller spex och underhållningen
som gästerna bjuder på. Du hyr logen över en
weekend, d v s från fredag till och med söndag.
Vid hyra av festlogen ingår
- bord och stolar
- tillgång till kyl och liten frys
Om du vill kan du också
- hyra projektor och filmduk
- få hjälp med att löva logen
- hyra hästskjuts
- få boende för er och gästerna på vårt
vandrarhem
- köpa slutstädning av logen
Festlogen bokas hos oss på info@asensby.com
eller via tel. 036-830 55

Mat & Dryck
En av festens höjdpunkter är maten. När du hyr
Åsens Festloge får du själv välja hur detta ska
arrangeras. Buffé, trerätters, Medelhavsinspirerat eller med smaker från Småland – du
väljer själv din cateringfirma.

Vi rekommenderar
- enlisa.nu med Peggie Winkler bland grytorna.
Peggie är Åsens entreprenör i Kaffestugan.
Aktuell festmeny kan du hämta hem från Åsens
hemsida www.asensby.com.
Kontakt med Peggie, tel. 0760-08 51 27
- Wiredaholm Golf & Konferens, våra ”kollegor”
i grannbyn Vireda.
Tel. 0390-31140, www.wiredaholm.se.

På Åsens by kan du hyra glas, porslin och
bestick. Vi förmedlar också bordslinne.
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Exempel på placering:
Honnörsbord med tre långbord

Boende
Åsens vandrarhem är inrymt i de gamla husen på Åsens by. Prästgården,
Lillstugan, Undantaget och så det lilla Brygghuset som passar särskilt bra
för ett nygift par. Vandrarhemmet har 22 ordinarie bäddar fördelat på nio
rum, men det finns utrymme för extrasängar till ytterligare 18 gäster.
I vandrarhemmet är det självhushåll som gäller, men större sällskap kan
boka frukost via Åsens kaffestuga och enlisa.nu.

