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Ordföranden har ordet 

Hej alla bygdebladsläsare! 
Nu är vintern här på allvar. Snart börjar Bygdegårdens aktiviteter med allt vad det innebär. Året som gått har varit 

väldigt positivt med ytterligare förbättringar på Bygdegården.  

 
Under 2013 är det tänkt att vi ska klä en sida till och byta fönster, så redan nu vill jag uppmärksamma er på detta. 

Det behövs ju en del ideellt arbete för att lyckas med det.  Nytt för i år är en samling på Påskafton speciellt för 
våra barn i bygden. Våra barn är ju vår framtid, där har ni som småbarnsföräldrar ett stort ansvar. Vi vill gärna ha 

med er i vår gemenskap i större utsträckning än tidigare. Ett annat projekt vi funderar på är en grillplats samt ett 

lekområde för barnen. Men som sagt vi behöver friska idéer om vad vi ska göra så kom gärna med förslag. Hoppas 
att ni kommer till föreningens årsmöte den 1 mars. Och med detta vill jag önska er ett fortsatt spännande år! 

Med vänliga hälsningar 

Roger 
 

     Årsmöte 2013  
Asa Bygdegårdsförening och förvaltningsgruppen för Årets Asabo inbjuder till årsmöte, fredagen den 1 mars 
2013 kl 19.00. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen behöver fler som engagerar sig för verksamheten. Särskilt behövs 
ungdomar! Kom till årsmötet och framför dina idéer om vad Du tycker ska göras. Det finns stora möjligheter! 
 
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.     
Styrelsen och Förvaltningsgruppen Årets Asabo    Välkomna! 

 

                                          Stickcafé 
Du är välkommen på stickcafé i bygdegården kl. 10.00-13.00 på följande Lördagar under 
2013:  12 jan, 9 feb, 9 mars, 6 april, 4 maj och 15 juni. 
 
Ingen föranmälan krävs utan bara kom med ditt ”sticke” eller ”sye”. För fika betalar du 20kr. 
Vill du ha mer information, kontakta Gudrun på 0472-260014 eller 070-2977617. 

 

 

Eskil Liljengren gratuleras till att ha blivit vald till Årets Asabo 2012! 

 
Lämna gärna din e-mailadress på föreningens hemsida, www.asabygdegard.se, så kan du få inbjudningar 

mm direkt på din dator. OBS! Bygdebladet finns också tillgängligt på hemsidan. 

 

 

http://www.asabygdegard.se/


Asa Föreläsningsförening Våren 2013 
 

Onsdag 6 februari Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby. Kinna 

Ämne ”RESANDEBLOD” 

Föreställningen år en färd genom resandefolkets historia i Sverige och 

därmed en uppgörelse med den svenska rasismen. 

Bennie berättar och Pelle spelar gitarr och sjunger. 

 

Onsdag 27 februari Naturfotograf Ingmar Skogar, Ängelholm 

Ämne  ”VÅREN I NÄRBILD – När Sverige är som vackrast” 

Ett bildspel när det porlar i bäck och å. Sångsvanarna flyttar mot norr. Några 

veckor senare är det full fart på trandansen vid Hornborgasjön. Det dröjer 

inte länge tills backen är full av vitsippor. Naturen blir grön över en natt. Det 

är vår!    

 

Onsdag 20 mars FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN  60 ÅR 

  Det firar vi med något extra tilltugg till kaffet 

Medverkande Roland Johnsson  och Mikael Brorsson Karlshamn 

Ämne  ”BLOMMOR OCH SÅNG” 

Roland som är florist visar hur han gör blomsteruppsättningar och buketter 

och växlar detta med sång. Mikael är musiker och spelar 

Accordion Dragspel. 

Det blir lotteri på de arrangemang som Roland tillverkar. 

 

Föreläsningarna sker i samarbete med Studieförbundet Sensus och Kultur och fritid i Växjö kommun 

och hålles i ASA BYGDEGÅRD FRAGGAHULT KL.19.00 

Kaffeservering 

VÄLKOMMEN! 

                                      

        

 Glad Påsk-fika                    
Förmiddagsfika på Påskafton 30 mars 10.00 - 13.00                              
Påskäggsjakt för barnen och tipsrunda för de vuxna                                 
Påskpyssel 
Utklädda påsk-kärringar och påsk-gubbar får något extra 
 
VÄLKOMNA! 

                                              

                                        Valborgsfirande i Fraggahult 
På Valborgsmässoafton den 30 april klockan 19.00 ordnas valborgsfirande i Asa Bygdegård, Fraggahult. 

Kvällen kommer bl a att erbjuda den traditionella vårbrasan med vårtal, lotterier, tipsrunda och möjlighet att 

köpa fika eller korv.  

För evenemanget svara Asa Bygdegårdsförening, Asa Hembygdförening och LRF 

 

                      Kom till föreningens populära Trädgårdsdag 

Söndagen den 19 maj 2013 klockan 12 – 18. Vi välkomnar alla att med trädgårdstema sälja, 
handla, lyssna på föredrag, titta på utställningar eller bara komma och fika! Kontakta Lena 
0703-265018 eller lenas925@hotmail.com för mer info. 

Nästa utskick av Bygdebladet planeras till i slutet av april och kommer att omfatta tiden maj – augusti 2013.  

Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att få ut information om aktiviteter till en låg kostnad. 
Upplysningar lämnas av Britt, tel 070- 2156324. 

Intresserad av att hyra Bygdegården? 

Kontakta Åsa på tel 070-3768071 eller via e-post till hisshultgard@hotmail.com. Se vidare på hemsidan. 
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