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Info från Asa Bygdegårdsförening

God fortsättning på 2017!
Vi ser fram emot ett bra 2017. Året som gått har varit bra med uthyrningar samt även
flera egna arrangemang som t.ex. vårfesten, våffelcafét och Jakt & skogsdagen. Våra
nya evenemang har varit mycket lyckade och även bra uppslutning på de övriga.
Avloppet och stödmuren är nu färdiga, trappan ner till källaren blir klar under året.
Eftersom vi är så nöjda med året som gått så blir det favoriter i repris under 2017;
vårfesten med underhållning, påskfikat och valborg.
Sist, men inte minst, vill vi i styrelsen gratulera Lisa till utnämningen Årets Asabo!
Med Vänlig Hälsning, Roger

ÅRSMÖTE 2017 Fredagen 3e 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.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.
Styrelsen och Förvaltningsgruppen Årets Asabo

VÅRFEST! Lördagen 4 mars kl.18:00
Underhållning: Mats Ericsson och Nils Åkesson
Kända från bl.a. Växjö revyn
God Mat: Ingrid Brentel
Vuxna: 250kr
Upp till 10-16 år: 100kr
Upp till 10: Gratis
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER – FÖRST TILL KVARN!
Bindande föranmälan senast 19e Februari till:
Info@asabygdegard.se
0472-265010

VÄLKOMNA!

Lisa Hjertonsson gratuleras till utmärkelsen årets Asabo 2016
Asa Bokcirkel - nytt år nya böcker!
Gillar du att läsa? Vi träffas torsdagar kl.19.00 på nedan datum och fikar och
pratar om boken vi läst. Om du inte har varit med tidigare, är det bara att komma!

26 Januari: Livet med Fikry - Gabrielle Zevin
9 mars: Arthur – gatuhunden som lämnade djungeln och kom hem - Mikael
Lindnord
20 april: Tiggaren - Sofie Sarenbrant
1 juni: Domaren - Ian McEwan
För mer info, kontakta Kristina Manna eller info@asabygdegard.se. Vi finns även på
Facebook, sök efter Asa Bokcirkel.

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.
11 feb
5 aug

4 mars
2 sept

25 mars
7 okt

22 april
11 nov

13 maj

Asa Föreläsningsförenings Program våren 2016
Föreläsningarna hålls i samarbete Med SENSUS och Kultur & Fritid i Växjö Kommun
Inträde: 100kr inkl. kaffe, fralla och kaka
VÄLKOMMEN!

Onsdag 8 februari 19.00
Föreläsare: Set Sigvardsson, Västorp Hovmantorp
Ämne: ” Oxen och smålänningen i tal och ton”

Onsdag 1e mars 19.00
Föreläsare: Alf B Svensson, Grimstorp
Ämne: ”Så blir hela livet ett rikt och meningsfullt liv”.

Onsdag 22e mars
Föreläsare: Cenneth Carlsson, Växjö
Ämne: ”Kuba – kärlek vid första ögonkastet”

Förmiddagsfika och lek på Påskafton lördagen 15 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 lekar för barnen och kanske påskharen har
lämnat lite godis?`– en chans till en stunds lek och bus.

Valborgsfirande!
30e april kl.19:00
Traditionsenligt med brasa, vårtal, tipsrunda, lotterier,
varm korv och fika.

Asa Hembygdsförening / LRF / Asa Bygdegård

VÅRSTÄDNING 9 april kl.16
Vi samlas för städning, inne och ute – all hjälp tas tacksamt emot. Ta gärna med en räfsa

_______________________________________________________________________

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.
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
_______________________________________________________________________

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser

Alla är välkomna till

Hembygdsföreningens Årsmöte 26 mars kl 14.00 i Ordenshuset
Efter årsmötet bjuder vi på fika med hembakat.
Kerstin Svensson från Skog och Landsbro underhåller med sång och gitarrspel. Hon
berättar om sin mormor.
Asa Hembygdsförening

ASA KYRKA
Söndag 19/2 kl.10.00 Gudstjänst.Tobias Stark, Elena Vozniuk och Kyrkokören.
Kyrkkaffe
Söndag 2/4 kl. 10.00 Högmässa. Tobias Stark, Elena Vozniuk. Kyrkkaffe
Påsk och maj månad Se senare annonsering!
Tisdag 6/6 kl. 18.00 Nationaldagen. Folkmusikgruppen Norrvidingespel
Asa Kyrkas Verksamhetsråd

