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Info från Asa Bygdegårdsförening

Nytt år med nytt Bygdeblad!
I årets första nummer informerar vi om vad som sker i och omkring Bygdegården under våren 2014. För några av
arrangemangen kommer mera information strax före aktuellt datum. Vi styrelsen vill redan nu särskilt framhålla

Arbetsvecka den 21 – 25 juli 2014
Under den veckan gör vi sista insatsen för att byta ut den yttre panelen och byta fönster och dörr på gårdens
baksida. Sedan är det arbetet slutfört. Men det kräver än en gång en stor arbetsinsats. Därför hoppas vi att Du
vill hjälpa till på något sätt. Varje arbetstimme är välkommen! Hör av dig till oss i styrelsen.

Årsmöte 2014
Asa Bygdegårdsförening och förvaltningsgruppen för Årets Asabo inbjuder till årsmöte, fredagen den 7 mars
2014 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
2014: 11 jan, 15 feb, 22 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni och 9 augusti.
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.

Asa Sockenråd
Välkommen på Asa sockenråds årsmöte den 27 mars kl 19 i bygdegården, Fraggahult.
Kom för att höra vad som är på gång och ta chansen att vara med och påverka
bygdens utveckling.
Asa Sockenråd
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.

Asa Föreläsningsförening Våren 2014
Onsdag 12 februari

”En cykelresa till gitarrackompanjemang och Pälle Näver-dikter”
Jan Brandin, Sävsjö och Lars-Gunnar Flink. Landsbro
Jan berättar och Lars-Gunnar spelar och sjunger.

Onsdag 5 mars

”Thorleif Torstensson Dansbandskung”
Spelar, sjunger och berättar om sitt liv med musiken

Onsdag 26 mars

Naturfotograf Reine Jonsson, Nässjö
Visar sitt bildspel och berättar om
”När livet vaknar och gryr”
Samtliga program äger rum i
ASA BYGDEGÅRD, FRAGGAHULT KL 19.00
Inträde 100 kronor inkl. kaffe med dopp
VÄLKOMNA!

Förmiddagsfika på Påskafton den 19:e April kl.10-12
Tröttnat på ägg & sill? Kom på "elva-kaffe" till bygdegården,
Påskäggsjakt för barnen och tipsrunda för de vuxna
Påskpyssel
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 av sockenrådets
ordf. Carina Härlin, lotterier, tipsrunda och möjlighet att köpa fika eller korv. Vid kaffet underhåller
Boel Birgersson, Rottne, med dottern Wilma med sång och musik.
För evenemanget svara Asa Bygdegårdsförening, Asa Hembygdförening och LRF

Kom till föreningens populära Trädgårdsdag
Söndagen den 18 maj 2014 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.ls@gmail.com för mer info.

Nästa utskick av Bygdebladet planeras till i slutet av april och kommer att omfatta tiden maj – augusti 2014.
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.

