
 

 

Nr 2                      Maj– Augusti 2019  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för 2019 

Ordförande: Roger Svensson, Hisshult. 

tel.0705265039, 

hisshultgard@hotmail.com   

Vice Ordförande: Lou Wingsand, 

Kalvhult. 

Sekreterare: Martina Lilliehöök, 

Lammhult  

Kassör: Britt Giraud, Lammhult.  

Ledamot: Roger Hallén, Hångeryd. Jenny 

Liljengren, Hjälmaryd. Stefan Wingsand, 

Kalvhult. 

Suppleanter: Stefan Bergqvist, Braås. 

Åsa Svensson, Hisshult. Marc Giraud, 

Silkeryd. Arne Eliasson, Rössjöhorva.  

 

När detta skrivs har kylan tagit ett litet 

grepp igen efter en varm april. Vårfesten 

blev återigen en succé med Mat och 

underhållning. Ni ser bilder här från 

evenemanget. Påskfikat var som vanligt 

välbesökt. Valborg firades utan brasa 

men det hindrade inte folk att komma. Ett 

särskilt tack till de som skänkte vinster till 

bingon samt till Carin för fint vårtal. Under 

sommaren har vi mopperally samt 

kommer vi att koppla in Wifi i 

bygdegården. 

Mvh Roger 

mailto:hisshultgard@hotmail.com


 

 

 

Mopedrally med loppis och lunch 27juli kl.11 

Rallyt startar kl.11.00 och Bygdegårdsföreningen har lunch och 

hembakat till försäljining.  

Vi bjuder in till loppis – om du vill ha en plats och sälja kontakta 

oss på: info@asabygdegard.se eller 0708938177 

Om du inte kör, kom och se starten, shoppa lite loppis och ta 

sedan lunch hos oss!  

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Intresserad av att hyra Bygdegården? 

Kontakta Åsa eller Roger på tel 070-3768071 eller 070-5265039 eller via email: 

hisshultgard@hotmail.com eller boka@asabygdegard.se Se vidare på hemsidan för mer 

info. 

Bygdegårdens övriga kommunikationskanaler 

Lämna gärna din e-mailadress till info@asabygdegard.se och/eller ”lika” oss på Facebook 

eller följ oss på instagram. Bygdebladet finns även på hemsidan och skickas ut till de som 

har registrerat sin email adress.Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att 

få ut information om aktiviteter till en låg kostnad. 1/3 sida = 100kr, ½ sida 150kr och en 

helsida 300kr. Kontakta Jenny 0472 265010 eller maila info@asabygdegard.se  

Stick café 

Två tillfällen kvar i sommar: 11 maj och 10 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. 

Asa Bokcirkel  
5e juni: Doktor Romand av Emmanuel Carrère 

25e juli: Koka Björn av Mikael Niemi 

29e augusti: Vi for upp med mor av Karin Smirnoff 

 

Vi träffas kl. 19.00 och pratar och fikar. Ingen föranmälan, det är bara att komma. 

Vill du ha mer info, gå in på vår FB grupp, kontakta Kristina Manna eller maila 

info@asabygdegard.se   
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Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

Asadagen med nationaldagsfirande  

Asa sockenråd, föreningarna i Asa, Asa Herrgård och  
Svenska kyrkan arrangerar för sjätte året Asadagen  
den 6/6 2019. 
Diverse aktiviteter på båda sidor om Asasjön: 
Ångaren Thor anländer ca kl.12:30. Flagghissning,  
musik och nationalsång kl.13 vid Asa Herrgård. 
 Lunch kan avnjutas från kl.11, boka bord.  
Det gäller även Grillkvällen från kl.19.  
Fler aktiviteter: Prova skytte i Oden eller Skogsbad med  
Yoga by Småland, prata barkborrar med Asa forskningsstation.  
Hembygdsgården och Duvekvarn öppnar kl.14 där har de bland annat utställningar, 
musikframträdande och fika.  
Invigning av ”lyftestenen” kl15:30 i Hembygdsgården.  
En höjdpunkt i år blir Nationaldagskonserten med John Martin Bengtsson i Asa kyrka 
kl.18.  
Hela programmet kommer ut i maj.  
 
Alla är hjärtligt välkomna att fira med oss. Vi ser fram emot en Asabra dag 
(bilder från förra årets firande) 
 

 
 
 

 

 

  



Asa Kyrka 

Torsdag 6/6 kl. 11.30 Drop-in-vigsel Asa Herrgård. Präst Leif Adolfsson. Musiker 

Charlotte Forsberg 

 

Torsdag 6/6 kl. 18.00 Musikgudstjänst och Nationaldagskonsert med John 

Martin Bengtsson. Präst Tobias Stark 

 

Lördag 22 juni kl. 14.00 Friluftsgudstjänst Asa Skogstempel i samarbete med 

Söraby församling. Präst Tobias Stark. Musiker Charlotte Forsberg 

 

Torsdag 18/7 kl 19.00 Musik i sommarkväll med Thomas Niklasson och Eva Stoltz 

Niklasson 

 

Söndag 4/8 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst Ordenshuset Kråketorp. Präst Anna 

Borgström. Musiker Sara Karinsdotter 

 

Söndag 8/9 kl. 15.00 Gudstjänst. 

 

Asa Kyrkas Verksamhetsråd 

 

 

 


