
 

Nr 1                      Jan – April 2016  Info från Asa Bygdegårdsförening 

Ordföranden har ordet 
Hej alla bygdebladsläsare och god fortsättning på 2016! 

Vintern har tagit sitt grepp om oss med snö och kyla men vi ser fram emot en vår fylld 

med aktiviteter. Ett vattenfilter installerades innan jul med bra vatten som resultat. 

Bygdegårdens styrelse har nu som mål att något ytterligare ska förbättras under året, 

bl.a. ett nytt avloppssystem, nya stödmurar till källaringången samt att vi ska försöka 

förnya våra stolar och bord inomhus. 

Är det något du/ni funderar på är ni alltid välkomna till oss i styrelsen. 

Med Vänlig Hälsning, Roger 

VÅRFEST! 

Lördagen 13 februari kl.18:00 

Bygdegården ställer till med fest, kom och umgås med grannar och vänner! 
Underhållning God Mat Gott sällskap 

Mer info i separat utskick, på hemsidan & Facebook 
200kr för vuxna - 100kr för barn upp till 16 år - Barn under 10 år gratis 

Föranmälan senast 5e Februari till: Info@asabygdegard.se eller Lisa: 0702434951 
 

VÄLKOMNA! 
 

 

ÅRSMÖTE 2016 Fredagen 4e mars kl.19:00 

Asa Bygdegårdsförening och förvaltningsgruppen för Årets Asabo inbjuder till 
årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom till årsmötet och framför dina 
idéer om vad Du tycker ska göras. Det finns stora möjligheter – vi har en nyrenoverad 
bygdegård, den ska vi utnyttja. 

 
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.  

Styrelsen och Förvaltningsgruppen Årets Asabo   VÄLKOMNA! 

mailto:Info@asabygdegard.se


Gudrun Liljengren gratuleras till utmärkelsen årets Asabo 2015 
 

Bokcirkeln träffas första gången den 21 Januari i år och därefter den 3 mars, 7 april, 

19 maj och 30 juni. Alla träffar startar klockan 19.00. För mer info, kontakta Kristina 

Manna eller info@asabygdegard.se. Vi finns även på Facebook, sök efter Asa Bokcirkel. 

 

Asa Föreläsningsförenings Program våren 2016 
Föreläsningarna hålls i samarbete Med SENSUS och Kultur & Fritid Växjö Kommun 

Inträde 100 kronor inklusive kaffe med dopp 
VÄLKOMMEN! 

Onsdag 10 februari 

Föreläsare: Paul Skoogs enmansband från Föreningen Furuboda 
Ämne: ”Furuboda i mitt hjärta” Mitt i det lättsamma får man en inblick i föreningen 
Furubodas verksamhet. Furuboda är en Folkhögskola för funktionshindrade. Musikstilen 
är en blandning av visa, gospel, schlager och country 

Onsdag 2e mars 

Föreläsare: Karl-Johan Krantz, Lädja 
Ämne: Insjöfartens regional-ekonomiska betydelse ur ett Helgasjö-perspektiv. 

Onsdag 23e mars 

Föreläsare: Metallkonstnär Mikaela Ivarsdotter, Sveriges enda kvinnliga 
Kopparslagarmästare 
Ämne: Koppar – den rödglänsande metallen 

Årsmöte Asasockenråd 2016 
Notera torsdag den 10 mars  kl.19:00 i era kalendrar för då är det Asa sockenråds 

årsmöte. Ta chansen att vara med och påverka hur vi kan utveckla vår socken till att bli 

ännu bättre. Plats: Asa bygdegård, Fraggahult.  

Välkommen, Asa sockenråd 

 

Förmiddagsfika på Påskafton den 26 mars kl.10-12 
Vi fortsätter med vår nya tradition och ställer till med "elva-kaffe" med hembakt på 
påskafton. Kom och umgås med grannar och bekanta en stund – kanske kan du vinna 
lite sprätte ägg på tipsrundan. Det finns även påskäggsjakt för barnen – en chans till en 
stunds lek och bus. 

Stick café 

Vi träffas kl.10-13 på datumen nedan och de finns även på hemsidan 

http://asabygdegard.se/stickcafe/  Ingen föranmälan krävs utan bara kom med ditt 

”sticke” eller ”sye”. För fika betalar du 20kr. Vill du ha mer information, kontakta 

Gudrun 0472-260014 eller 070-2977617. 

6 feb 27 feb 19 mars 23 april 28 maj 

13 aug 10 sept 8 okt 12 nov  
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Valborgsfirande! 
30e april kl.19:00 

Traditionsenligt med brasa, vårtal, tipsrunda, lotterier,  
varm korv och fika. 
 

 

 

 

 

Asa Hembygdsförening /  LRF / Asa Bygdegård 

 
 

VÅRSTÄDNING 24 april kl.16 
Vi samlas för städning, inne och ute – all hjälp tas tacksamt emot. Ta gärna med en räfsa 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

Intresserad av att hyra Bygdegården? 

Kontakta Åsa eller Roger på tel 070-3768071 eller 070-5265039 eller via email: 

hisshultgard@hotmail.com eller boka@asabygdegard.se Se vidare på hemsidan för mer 

info. 

Bygdegårdens övriga kommunikationskanaler 

Lämna gärna din e-mailadress till info@bygdegarden.se och/eller ”lika” oss på 

Facebook. Bygdebladet finns även på hemsidan och skickas ut till de som har registrerat 

sin email adress. 

Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att få ut information om aktiviteter 
till en låg kostnad. 1/3 sida = 100kr, ½ sida 150kr och en helsida 300kr. Kontakta Jenny 
0472 265010 eller maila info@bygdegarden.se 
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Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

  

Alla är välkomna till 

Hembygdsföreningens Årsmöte 17e april kl 14.00 l Ordenshuset. 

Med anledning av Hembygdsrörelsens 100-års-jubileum gästas vi av Kjell Gustavsson, 

ordförande i Kronobergs läns Hembygdsförbund. Vi bjuder på fika med hembakat. 

                                                           Asa Hembygdsförening 

 

ASA  KYRKA  

Sön 24/1 kl 17.00 Söndagsmässa. Präst: Richard Grugiel Kantor: Annika Fritzon. 

Kyrkkaffe. 

Sön 13/3 kl 10.00 Söndagsgudstjänst. Präst: Tilman Fuchs. Kantor: Elena Vorzniuk. 

Kyrkkaffe. 

Sön 27/3 kl 10.00 Påskdagsmässa och invigning av flygeln. Präst: Richard Grugiel. 

Kantor: Elena Vorzniuk och invigningspianist. Kyrkkaffe med tårta. 

Mån 6/6 kl 18.00 Nationaldagen. Konsert med Akademiska kören från Växjö. Präst: 

Richard Grugiel. Fika i Kvarnen. 

Lör 25/6 kl 14.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Skogstemplet. 

Preliminärt program: 

Sön 1/5 kl 10.00 Söndagsgudstjänst. Kyrkkaffe 

Sön 22/5 kl 17.00 Söndagsgudstjänst. Präst: Richard Grugiel. Kantor: Elene Vorzniuk. 

Kvarnen öppen för fika före och efter gudstjänsten. 

Asa Kyrkas Verksamhetsråd 

 

 

 

Massage och Yoga, MediYoga 

Smålandskliniken.se 

Anki 0735-099434 

  

 


