Nr 2

Maj– Augusti 2015

Info från Asa Bygdegårdsförening

Hej alla bygdebladsläsare!
Nu står våren inför dörren med allt vad det innebär; ljusare kvällar, fåglarna spelar och
framför allt varmare väder. Vi i styrelsen känner oss rätt nöjda efter vinterns uthyrningar
och med luftvärmepumpsinstallationen, det har fungerat helt utan pellets vilket känns
skönt. Trädgårdsdagen och iordningsställandet av våra utomhusgrupper står närmast på
programmet samt förberedelse till Asa-dagen. Vi hoppas att ni besöker de evenemang vi
planerar i sommar. För övrigt så ligger vi lite lågt med renoveringar i år, men vi kommer att
titta över vattenkvalitén. Har ni synpunkter eller andra önskemål om något så är ni alltid
välkomna med era förslag.
Mvh Roger

Styrelsen fortsätter med samma uppsättning som förra året:
Ordförande: Roger Svensson, Hisshult. tel.0705265039, hisshultgard@hotmail.com
Vice Ordförande: Lisa Hjertonsson, Fraggahult tel. 0702434951
Sekreterare: Jenny Liljengren, Hjälmaryd. Tel. 0472-265010, jenny_lilly@yahoo.com
Kassör: Britt Giraud, Lammhult. Tel. 0702156324 britt@svenssons.se
Ledamot: Roger Hallén, Hångeryd Tel. 0703960607
Suppleanter: Stefan Bergqvist, Braås. Åke Svensson, Fraggahult. Åsa Svensson,
Hisshult. Marc Giraud, Silkeryd.

Trädgårdsdagen söndagen 17 maj kl.12-18
Föredrag av Styragårdens Ulrik Johansson, trädgårdsmästare. Försäljning av smide,
växter, pallkragar m.m. Lotteri, servering, utställning, något för barnen.

Trädgårdsgruppen Jordiga Fingrar

Stick café
Två tillfällen kvar i sommar: 13 Juni och 15 Augusti. 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.

Information från Asa kyrkas verksamhetsråd:
Lör. 6/6 kl.18.00: Nationaldagsfirande - "Sverige, land du välsignade". Yvonne
Tuvesson- Rosenqvist, Björn Elmgren och Peter Alriksson.Präst: Annika Stacke
Lör. 20/6 kl.14.00 Friluftsgudstjänt Skogstemplet. Präst: Lennart Jonsson
Tors. 23/7 kl.19.00 Musik i sommarkväll. "Lina Sandell - Musik i jazz- och folkton".
Tony Andersson-sopransaxofon och Karin Seiborg-piano och sång. Präst: Annika
Stacke. Kvarnens servering öppen 16.00 - 21.00
Sön. 2/8 kl.14.00 Friluftsgudstjänst. Ordenshuset Kråketorp. Präst: Annika Stacke
Asa kyrkas verksamhetsråd / Bernhard Hjelmer

Bokcirkel 28e maj kl.19:00
Gillar du att läsa? Välkommen på uppstartsmöte då vi kommer att gemensamt
bestämma frekvens på träffar, om vi ska ha ett tema på böckerna osv. Vid det här
tillfället kommer ni att få förslag på böcker att läsa inför nästa träff. Om du vill vara med
framöver men inte kan delta i uppstartsmötet – kontakta Kristina Manna eller maila
info@asabygdegard.se

6 Juni festligheter
Asa Sockenråd arrangerar även i år en dag med evenemang i Asa den 6 Juni. Asa
bygdegårdsförening bidrar med handräckning.

Smärta ? Stelhet ? Stressad ?
Välkommen att boka ett besök på Smålandskliniken.se eller 0735-099434.
Besöksadress Hisshult-Lammhult/Växjö
Anki Gustavsson
Dipl. Medicinsk Massageterapeut
Cert. Massör av Branschrådet Svensk Massage

Vad skulle du vilja se i bygdegården? Finns det någon studiecirkel du tror skulle
vara intressant? Dansundervisning? Något annat evenemang? Kontakta någon i styrelsen
med förslag.

Mopperally & bakluckeloppis 15 augusti kl.11
Välkommen att sälja och/eller köra mopedrally. Rallyt startar kl 13.00 men vi öppnar för
anmälan och loppis kl 11.00. Bygdegårdsföreningen inviger grillen eller om du hellre vill ha
fika finns det.

Asa Herrgård och dess torp 30 augusti kl.14
Vi börjar med en genomgång av historia och torp på skärmen i bygdegården med
påföljande kaffe med hembakt. Efter det beger vi oss gemensamt till platserna för en del
av dessa torp. Kostnad 75kr.
Stefan Bergqvist, Alvar Liljengren,Eskil Liljengren och Lage Petersson.
Hembygdsföreningen & Bygdegårdsföreningen

Intresserad av att hyra Bygdegården?
Kontakta Åsa på tel 070-3768071 eller via e-post till hisshultgard@hotmail.com Se vidare
på hemsidan.

Bygdegårdens övriga kommunikationskanaler:
Lämna gärna din e-mailadress till info@asabygdegard.se titta in på
www.asabygdegard.se, och/eller ”lika” oss på Facebook så kan du få inbjudningar m.m.

Nästa utskick av Bygdebladet planeras till i slutet av Augusti och kommer att omfatta tiden
September – December 2015.
Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att få ut information om aktiviteter till
en låg kostnad via bygdebladet. Upplysningar lämnas av Jenny: 0472265010 eller via
email: info@asabygdegard.se

