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Sommaren går mot sitt slut. Vi kan minnas en solig och vacker sommar. Det vackra vädret
gynnade oss också under årets arbetsvecka på vår Bygdegård. Fasaden på ena gaveln har
isolerats, fått ny ytterbeklädnad och nya fönster och ny dörr har satts in. Tack vare fin
uppslutning av många så gick arbetet som en dans. Styrelsen vill framföra ett hjärtligt TACK
till alla som ställt upp på olika sätt. Med arbete, verktyg och inte minst med mat och kaffe!
Det förgyllde tillvaron. Tack vare detta, i år liksom de tidigare två åren, så har vi nu en fin och
fungerande Bygdegård. Arbete återstår, men inga akuta problem finns kvar. NU kan vi inrikta
oss på höstens evenemang. Alla hälsas hjärtligt välkomna till Bygdegården!
Styrelsen
Sockenråd i Asa
Den 2 maj i år så kallade Hembygdsföreningen, Bygdegårdsföreningen och LRF till
upptaktsmöte i Bygdegården för att höra om intresset att bilda sockenråd. På mötet deltog
ordföranden i Tolgs sockenråd, Maja Söderberg för att berätta om hur man arbetar i Tolg. En
interimsstyrelse bildades under kvällen för att förbereda bildandet av ett sockenråd i Asa.
Gruppen bestod av Stefan Carlsson, Loftsryd, Axel Hjelmer, Kråketorp, Jonas Karlsson,
Knutskog, Bengt Kronberg, Asa, Jenny Liljengren, Hjälmaryd och Rebecca Martinsson, Asa.
Gruppen har träffats tre gånger i sommar och arbetat med förslag till stadgar och arbetssätt
för sockenrådet. Vi har till detta hittat inspiration från hur andra sockenråd i och utanför länet
arbetar. Gruppen har också undersökt möjligheten till bidrag från kommunen. En
valberedning har efterhand bildats för att föreslå ordförande och styrelse. Valberedningen
består Hans Falk, Stefan Carlsson och Jenny Liljengren.
Välkommen på ett årsmöte för att bilda ett sockenråd i Asa.
Onsdagen den 9 oktober, kl. 19.00 i Asa Bygdegård, Fraggahult.
Hans Falk, Stefan Carlsson, Jenny Liljengren

LUCIAFEST
Asas populära sammankomst i Asa
Bygdegård, Fraggahult, lördagen den 7
dec klockan 18.00.
Luciatåg
Underhållning
Tomtegröt med skinksmörgås
Kaffe + kaka
Årets Asabo utses

ASA JULSTUGA
Asa Bygdegård, Fraggahult, helgen den 23 –
24 november klockan 12 – 17.
Försäljning av hantverk, ljus, kringlor, bröd
mm
Tomteverkstad
Garnering av pepparkakor
Utställning, lotteri mm
Kaffeservering med hembakat
VÄLKOMNA önskar julstugegänget!!

Velhults Rote och Bygdeband
Hembygdsförening och Bygdegårdsföreningen inbjuder till en informationskväll om hembygdsforskning i Bygdegården Fraggahult, onsdagen den 20 november klockan 19.00. Kaffe serveras
till självkostnadspris.
Arbetet med historien om Velhults Rote har pågått sedan 2006. Resultaten presenteras inom kort i
en bok. Under kvällen berättas om bokens innehåll och lämnas tips om hur ett sådant arbete kan gå till.
Bygdeband, är en föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material på internet. Under kvällen
visas vad basen innehåller och hur man lätt hittar och söker i den. Mycket historia om Asa finns redan
lagrat i den. Välkomna!

Asa Föreläsningsförening Hösten 2013
Onsdagen 25 september

”Mitt liv i uniform”
Ingvar Lilja Asa, berättar i ord och bild om sina upplevelser
från FN-insatserna i Gazaremsan, Sharm el Sheikh, Belgiska
Kongo och från ett 42-årigt polisliv.
OBS: Efter föreläsningen blir det årsmöte

Onsdagen 16 oktober

”Tur och retur världen”
Cecilia Zadig Berg, berättar bl.a. om sina 25 år på SVT och
särskilt om den undersökande journalistiken i och utom
Sverige.

Onsdagen 6 november

”Reflektioner, 6 år i Regeringen, 6 år som LandshövdingVad händer med Småland”?
Lars Engqvist berättar minnen från sitt liv och blickar framåt.
Samtliga program äger rum i
ASA BYGDEGÅRD FRAGGAHULT KL.19.00
INTRÄDE 100 KRONOR INKL. KAFFE MED DOPP

!

VÄLKOMNA

Stickkafé
Du är välkommen på stickcafé i bygdegården kl. 10.00-13.00 på följande Lördagar
under hösten 2013: Den 14 september, den 12 oktober och den 9 november.
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.

Vill Du hyra Bygdegården? Hör av dig till Åsa, tel 070-3768071, via mail
hisshultgard@hotmail.com.

Besök också föreningens hemsida: www.asabygdegard.se. Där kan Du
läsa mer och där kan Du också hyra bygdegården.

