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Extrablad, nov 2013

I detta extranummer presenterar vi Asas nybildade Sockenråd. Bygdegårdsföreningen ser
med tillfredsställelse på att vi nu har ett sockenråd och önskar LYCKA TILL med arbetet!
I numret inbjuds också till bygdens största gemensamma arrangemang, LUCIAFESTEN. Alla
hälsas hjärtligt välkomna!

LUCIAFEST
BYGDEGÅRDEN, FRAGGAHULT, ASA
LÖRDAGEN 7 DEC KL.18.30

Program:








Luciatåg på scenen
Tomtegröt/skinksmörgås m.m. enl. vår tradition
Asas nybildade Sockenråd presenterar sig
Kaffe och kaka
Stort lucialotteri
Vi dansar kring granen och tomten kommer på besök.
Årets Asa bo presenteras
Inträde 100:- (barn under 15 år gratis)
Hjärtligt välkomna…tag gärna med vänner o bekanta

GLÖM inte att föreslå och rösta på Årets Asabo för 2013.
Se vidare info på hemsidan och observera att du inte kan rösta på tidigare vinnare.

ÅRETS ASABO 2013
Rösta fram Årets Asabo för 2013. Reglerna:
1. Du kan rösta på en person eller ett par som är värda att uppmärksammas. T. ex. en person som i
föreningslivet eller annat engagemang gjort Asa-bygden något som förtjänar att framhållas och belönas.
Personen behöver inte vara bosatt i Asa.
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 5 dec.

Asas nybildade Sockenråd

Foto: Amanda Karlsson

Sittande från vänster: Jonas Karlsson, Knutskog, Carina Härlin, Lilla Bråten, ordförande.
Stående från vänster: Axel Hjelmer, Kråketorp, kassör, Bengt Kronberg, Asa, sekreterare,
Siwi Persson-Ahl, Asaryd, Ing-Marie Johannson, Hisshult och Jan Wibrån, Vitabråten.
Vi har som nybildad styrelse för Sockenrådet precis kommit igång med vårat arbete med en
verksamhetsplan. Det finns mycket vi och folket i socknen vill ta tag i och vi kommer att
presentera en verksamhetsplan på årsmötet i mars 2014. Då hoppas vi det kommer många
som vill hjälpa till med arbetet för Asa socken. Ni är varmt välkomna att ta kontakt med oss
om ni har idéer eller vill fråga om någonting.
Carina Härlin

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

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

