
 

 

Nr 3     September – December 2015  Info från Asa Bygdegårdsförening 

Ordföranden har ordet 
 

Hösten närmar sig och därmed en ny säsong för 

bygdegården. Vattenfrågan kommer att lösas inom en snar 

framtid med installation av ett vattenfilter och vi kommer 

även att renovera källaringången. Föreläsningarna kör som 

vanligt men nu har vi även en bokcirkel och en 

pilatesgrupp som utnyttjar lokalerna regelbundet. Vi har 

haft en bra sommar med välbesökta evenemang såsom 

trädgårdsdagen, mopedrallyt och torpvandringen. Bilder 

från dessa finns på vår hemsida www.asabygdegard.se 

Särskilt nöjda är vi med vår nya grillplats med bänkar och 

bord. Som vanligt om ni har synpunkter eller önskemål kan 

ni kontakta oss i styrelsen. 

Roger 

 

http://www.asabygdegard.se/


 

 

Julstuga 21-22 november 

Här hittar du bl.a.handarbeten, hembakat, slöjd etc. – ett tillfälle att köpa julklappar till 

nära och kära eller att bara umgås. Servering och lotterier. Mer info kommer 

Julstugegruppen 

 

Lucia festen 12 december kl.18 

Vi kommer att fira Lucia den 12e December i Bygdegården. Det blir 

Tomtegröt och skinka, fika och tomten hälsar på. Årets Asabo 

premieras. 

Fråga gärna era barn redan nu om de kan tänka sig att vara med i tåget. 

http://asabygdegard.se/luciafest/ för bilder från tidigare år.  

 

ÅRETS ASABO 2015  

Rösta fram Årets Asabo för 2015.  
Reglerna:  
1. Du kan rösta på en person eller ett par som är värda att uppmärksammas. T. ex. en 
person som i föreningslivet eller med annat engagemang gjort Asa-bygden något som 
förtjänar att framhållas och belönas. Personen behöver inte vara bosatt i Asa. Observera 
att du inte kan rösta på tidigare vinnare. 
2. Alla kan rösta, även icke Asabor. Endast röstsedlar med läsbar underskrift godkänns. 
Kan lämnas i brevlåda på Bygdegården eller på annat sätt. Röstning t.o.m. den 7 
december.  
Se vidare info på hemsidan: http://asabygdegard.se/arets-asabo/  

 

Asa Föreläsningsförenings program Hösten 2015 

Alla föreläsningar startar kl.19:00 - Inträde 100kr inkl. kaffe med dopp 

Onsdagen 23e september: Visor och Berättelser 

Föreläsare: Peder Losten Jönköping 
Obs: Efter föreläsningen hålles Årsmöte 

Onsdag 14e oktober: Smalspår i Småland 

Växjö-Västervik - Växjö-Oskarshamn 
Föreläsare: Krister Persson Växjö 
 

Onsdag 4e november: Småland Glas och andra Bruk 
Föreläsare: Ulf Nilsson Växjö 

Välkommen! 
Föreläsningsföreningen 

http://asabygdegard.se/luciafest/
http://asabygdegard.se/arets-asabo/


Asa Bokcirkel 

Gillar du att läsa? Vi träffas torsdagar kl.19.00 var 6e vecka. Om du inte har varit med 

tidigare, är det bara att komma!  

17 september: Mikael Niemi – Fallvatten 

29 oktober: Karin Wahlberg – Än finns det hopp 

10 december: Graeme Simsion – Projekt Rosie 

 

 

 

VÅRFEST! 

Våren kan tyckas långt borta men vi kommer att ställa till med en 

vårfest 13 februari så boka datumet redan nu – mer info i nästa 

bygdeblad. 

Bygdegårdens Styrelse 

 

 

 

Asa Kyrka hösten 2015 

Sön 20/9  kl.10.00 Söndagsmässa. Seniordag. Präst: Richard Grugiel. Musik: Kantor 

Elena Vorzniuk med familj. Middag på Asa Herrgård 

Sön 11/10  kl.10.00 Söndagsmässa. Skördeauktion. Präst: Richard Grugiel. Musik: 

Kyrkokören  

Fre 30/10 från kl.14.00 Gravsmyckningskaffe 

Lör 31/10 kl.16.00  Minnesgudstjänst. Präst: Richard Grugiel. Musik: Prismakören 

Sön 13/12 (Tid meddelas senare) Söndagsmässa. Julens sånger. Präst: Annika Stacke. 

Glögg och Pepparkaka 

 Juldagen den 25/12  kl.08.00 Julotta. Präst: Richard  Grugiel 

Asa Kyrkas Verksamhetsråd 

 

 

 

Stick café 

Tre tillfällen under hösten: 12 sept, 10 okt och 7 nov. kl.10-13. 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. 



 

 

Smärta ? Stelhet ? 

Välkommen till Smålandskliniken 

Anki Gustavsson Diplomerad Medicinsk Massageterapeut 

Tel 0735-099434, Smålandskliniken.se 

Jag finns på Fotvårdskliniken LISA i Lammhult 

 

Intresserad av träning? under hösten kör jag Pilates/Yoga i bygdegården kl 19:00 på 

Tisdagar. Anmälan på samma tel. som ovan.  

 

 

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 på föreningens hemsida, www.asabygdegard.se, och/eller 

”lika” oss på Facebook så kan du få inbjudningar m.m. direkt på din dator.  

Bygdebladet finns även tillgängligt på hemsidan och skickas ut per email till de som har 

registrerat sin email address. 

Nästa utskick av Bygdebladet planeras till i slutet av Januari och kommer att omfatta 

tiden Februari – Maj 2016.  

Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att få ut information om aktiviteter 

till en låg kostnad. Upplysningar lämnas av Jenny: 0472265010 eller via email 

info@asabygdegard.se  

mailto:hisshultgard@hotmail.com
http://www.asabygdegard.se/
mailto:info@asabygdegard.se

