
 

Nr 1                      Jan – April 2015  Info från Asa Bygdegårdsförening 

Ordföranden har ordet 
Vintern har inte riktigt startat ännu men den kommer nog som den alltid gör. Vi planerar 

för detta och med de nya värmealternativen som vi har fått genom värmepumparna så är 

det lättare att få snabb värme i bygdegården.  Under året som kommer så har vi inget 

utejobb med byggnaden, däremot finns det en del kvar inomhus som vi kan åtgärda. 

Även våra utemöbler och grillplatsen ska färdigställas under våren. Vi får än en gång 

förlita oss på frivillig hjälp med detta. Jag hoppas med dessa ord att vi får ett bra 

bygdegårdsår och som sagt är det något ni där ute funderar på gällande bygdegården 

hör gärna av er till oss i styrelsen.  

Med Vänlig Hälsning, Roger 

 

Arne Eliasson gratuleras till utmärkelsen årets Asabo 2014! 

Valborgsfirande! 
30e april kl. 19:00  

Traditionsenligt firande  

 Brasa, vårtal, tipsrunda, lotterier, varm korv och 

fika. 

ÅRSMÖTE 2015 Fredagen 6e mars kl.19:00 

Asa Bygdegårdsförening och förvaltningsgruppen för Årets Asabo inbjuder till 
årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom till årsmötet och framför dina 
idéer om vad Du tycker ska göras. Det finns stora möjligheter – vi har en nyrenoverad 
bygdegård, den ska vi utnyttja. 

 
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.  

Styrelsen och Förvaltningsgruppen Årets Asabo   VÄLKOMNA! 



Asa Hembygdsförening /  LRF / Asa Bygdegård 

 

Asa Föreläsningsförenings Program våren 2015 

Onsdag 11e februari 

Föreläsare: Dragspelsprästen Harald Gustavsson, Växjö 

Ämne: Kåserar, sjunger och spelar "Om tiggaren från Loussa - Dan Anderssons liv och 

dikt" 

Onsdag 4e mars 

Föreläsare: Ingrid Nettervik, Växjö 

Ämne: ”Wilhelm Moberg - En storstarke med folklivsögon" 

Onsdag 25e mars 

Föreläsare: Stefan Bergqvist, Asa 

Ämne: ”Asa Herrgårds historia från dåtid till nutid” 

 

 

Förmiddagsfika på Påskafton den 4e april kl.10-12 
Vi fortsätter med vår nya tradition och ställer till med "elva-kaffe" med hembakt på 
påskafton. Kom och umgås med grannar och bekanta en stund – kanske kan du vinna 
lite sprätte ägg på tipsrundan. Det finns även påskäggsjakt för barnen – en chans till en 
stunds lek och bus. 

VÄLKOMNA! 

VÅRSTÄDNING 12e april kl.16 
Vi samlas för städning, inne och ute – all hjälp tas tacksamt emot. Ta gärna med en räfsa 
 

 

Stick café 

Vi träffas kl.10-13 på datumen nedan och de finns även på hemsidan 

http://asabygdegard.se/stickcafe/  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. 

10 jan  7 feb 7 mars 11 april 9 maj 

13 jun 15 aug 12 sept 10 okt 7 nov 

 

 

http://asabygdegard.se/stickcafe/


 

Trädgårdsmöbler: Under sommaren kommer vi att färdigställa trädgårdsmöblerna 

som påbörjats som ett vidare arbete i att göra bygdegården attraktiv för olika 

tillställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla är välkomna till: 

HEMBYGDSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE  

 12e april i ORDENSHUSET. 
 

 

Vi börjar kl.14:00 med att inviga stora salen efter målningsarbetena. 

När årsmötet sedan är klart bjuds Du på kaffe med hembakat. 

Ca kl.16:00 kommer Peter Nilsson (ledare för Växjö manskör), han tolkar Pelle Näver 

med sång och gitarrspel. 

Asa Hembygdsförening 

_______________________________________________________________________ 

 

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@bygdegarden.se och/eller ”lika” oss på 

Facebook. Bygdebladet finns även på hemsidan och skickas ut till de som har registrerat 

sin email adress. 

Nästa Bygdeblad planeras till slutet av april och kommer att omfatta maj – augusti 2015.  

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@bygdegarden.se  

Trädgårdsdagen 2015 – Söndag 17e maj kl. 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. 
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