I år hoppas vi på att vi kan genomföra alla
programpunkter utan förhinder av olika slag efter ett par
väldigt turbulenta år. Årås Handelsbod har ingen loppis
i år men vi återkommer med nya spännande aktiviteter.
Håll utkik på Facebook / Instagram: @araskvarn och på
Föreningsguiden i UT. Har vi fått din mejladress så
kommer vi helt säkert att mejla dig också! Har vi inte
fått den så sänd den till oss på: info@araskvarn.se

Uthyrning: Kvarnen och andra byggnader kan
hyras för; bröllop, fester, konferenser, möten
och mycket annat av såväl medlemmar som
icke medlemmar!
Vandrarhemmet har 8 rum, pittoreskt inredda
Drängstugan har 2 dubbelrum med egen
dusch och toalett och 2 dubbelrum med
gemensam dusch och toalett. Dessa kan hyras
direkt genom värdinnan på mejl:
info@araskvarn.se eller telefon 0723-291151.
Du kan också boka via någon av följande sidor:
www.araskvarn.se
www.svenskaturistforeningen.se/aras
www.vastsverige.com/sv/ulricehamn
www.booking.com
www.expedia.com

Arbetsdagar—Åa-laget (alla som har tid och
lust) trä as varje tisdag 9-12 för att hjälpas åt,
att underhålla vår na anläggning och ka. Håll
utkik på hemsidan www.araskvarn.se för andra
aktiviteter.
Föreningsguiden nns varje tisdag i UT. Det är
en sida med föreningsinformation där vi är med
och informerar om våra aktiviteter. Den nns
också på internet: www.ut.se Kultur och nöje
Du hittar oss på:
www.araskvarn.se
www.facebook.com/araskvarn
Instagram: @araskvarn
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Program
2022
Vill du ha en naturskön,

historisk och minnesrik upplevelse —
Besök Årås Kvarn!

Vi gläder oss åt ert besök.
Välkommen!

Styrelsen

Fredag 8 april kl 19 – planerar vi Irländsk Afton
Inte helt spikat än. Håll utkik på
www.araskvarn.se
Fredag 30 april kl 20 – Valborgsmässoafton
Det blir sedvanligt Valborgs rande på Årås.
Vem som ska vårtala och därmed hälsa våren
välkommen återkommer vi om. Efter bål, tal
och sång möts vi i kvarncaféet där det nns
möjlighet att köpa ka och fortsätta randet av
vårens ankomst. Välkomna!
Fredag 6 – söndag 8 maj – Trädgårdskurs 1
Våren är här. Välkommen till två gånger tre
dagars inspiration, trädgårdslust och
odlingsglädje. Välj om du vill vara med på en av
kurserna eller båda. Mer info och anmälan på
vår hemsida www.araskvarn.se/kurser eller via
mejl på info@araskvarn.se Det går också att
ringa och få information på tel 0723-291151
Torsdag 26 maj kl 06 – Fågelvandring
Häng med och lyssna till vårfåglarna som
sjunger som bäst i arla morgonstund.
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Fredag 27 – söndag 29 maj – Trädgårdskurs 2
Fokus på den andra kursen är k kstr dg rden i
teori och praktik. Vi anlägger en tapetrabatt och
årets dahlieodling. Mer info och anmälan - se
Trädgårdskurs 1.

fl

fi

Söndag 7 augusti kl 14 - 17 – Veteranfordonsdag
Utställning av gamla goda klenoder på två eller
fyra hjul. Vi välkomnar både de som har ett
gammalt kärt fordon att visa upp eller de som
bara vill komma och titta och avnjuta god ka
eller grillad korv i vår vackra omgivning.
Välkomna!

Söndag 6 mars kl 14 – Årsmöte
Nu återgår vi till fysiskt årsmöte med ka e och
semla. Utskick kommer på mejl och som vanlig
post. Handlingar nns på www.åraskvarn.se
Välkomna att deltaga!

Måndagar kl 18 - 21 - Line Dance på Arenan
Fortsättningskurs
Måndag 6 - torsdag 16 juni – Byggnadsvårdsläger
För 7:e året i följd anordnas det byggnadsvårdsläger på Årås tillsammans med Svensk
Byggnadsvårdsförening.
Anmälan görs på www.byggnadsvard.se Där
nns också mer information. Lägeransvariga på
plats är Anders Segerpalm eller Anna-Gulla
Eggertsdottir.
Fredag 24 juni kl 15 - 17 – Midsommar rande
Sommaren är här! Välkomna att ra midsommar
på Årås kvarn. Majstången ska majas och resas.
Det blir lek och dans runt stången och gott ka.
Denna gången i kvarnen
Från 25 juni – Sommarcafé i Säteriparken
Öppet fre-sön kl 10-16.
Nu yttar vi caféet till Säteriparken och in i gamla
säteriköket! Du hittar information och eventuellt
utökade öppettider på vår hemsida:
www.araskvarn.se samt på
Facebook / Instagram: @araskvarn
Söndag 3 juli kl 18:00 - 21:30 – Gammaldans
Connys (C-laget)
Entré 140 kr. Servering i pausen

Torsdag 18 - fredag 19 augusti – Yoga & Trädgård
Nytt för i år! Vad kan vara skönare än yoga i
kombination med en härlig trädgårdsupplevelse?
Två na dagar med en utbildad yogainstruktör,
Therese Wallenius och trädgårdsmästare Nilla
Bygdén. Den som vill kan bo över på
vandrarhemmet. Mer info: www.araskvarn.se

Söndag 4 september kl 13 - 16 – Skördemarknad
Sommarens alla godsaker till försäljning från egen
och andras trädgårdar. Marknadsstånd med
allehanda trevligheter som hör hösten och maten
till. Servering av ka eller lättare mat.
Fredag 14 oktober kl 19 – Oktoberfest
Pub med underhållning!
Söndag 6 november kl 11 - 16 – Julmarknad
Årås Kvarn, alltid på alerten, först ut med
julmarknad som vanligt? Ta chansen att fynda
julklappar eller saker inför julen. Ett rikt utbud av
allehanda varor. Caféet är öppet. Välkommen!

