
 

 

Nr 2                      Maj– Augusti 2016  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

Våren är här och nästan sommaren också! Livet i bygdegården fortskrider, vi har för avsikt 

att göra klart källaringången och byta ut betongfundamenten. Vi ska även se till att 

uppdatera avloppet med ny tre-kammar brunn och infiltration så att det är godkänt. Detta 

är de arbeten vi har planerade samt smärre justeringar inomhus.  

Vi är väldigt nöjda med nyttjandegraden av bygdegården under vintern och våren och 

hoppas att det fortskrider så. Vi räknar med en bra grillsommar och ni får gärna utnyttja vår 

grillplats. 

Om ni har några synpunkter eller förslag är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen. 

Mvh Roger 

Styrelsen för 2016 

Ordförande: Roger Svensson, Hisshult. tel.0705265039, hisshultgard@hotmail.com   

Vice Ordförande: Lisa Hjertonsson, Fraggahult.Tel. 0702434951 

Sekreterare: Martina Lilliehöök, Tre Björkar. Tel 0761876525  

Kassör: Britt Giraud, Lammhult. Tel. 0702156324 britt@svenssons.se   

Ledamot: Roger Hallén, Hångeryd. Tel. 0703960607 & Jenny Liljengren, Hjälmaryd. 

Tel. 0472-265010 

Suppleanter: Stefan Bergqvist, Braås. Åke Svensson, Fraggahult. Åsa Svensson, 

Hisshult. Marc Giraud, Silkeryd.  
 
 

 

 

Stick café 

Två tillfällen kvar i sommar: 28 maj och 13 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. 

mailto:hisshultgard@hotmail.com
mailto:britt@svenssons.se


Bokcirkel 19 maj, 30 juni, 18 Augusti och 29 september  kl.19:00 

Gillar du att läsa? Till träffen i maj läser vi Mor gifter sig av Moa Martinson och till träffen 

i juni läser vi Dödssynden av Harper Lee. Ingen föranmälan, det är bara att komma. Vill 

du ha mer info,  kontakta Kristina Manna eller maila info@asabygdegard.se   

                                                                                         

 

Våffelcafé 15 maj kl.11-16 

Jordiga fingrar tar lite paus i år men vi serverar våfflor som vi brukar. Vi har lotterier med fina 

vinster och tipsrunda och utomhuslekar för barnen. 

 

 

 

 

 

 

6 Juni festligheter 

Asa Sockenråd arrangerar även i år en dag med evenemang i Asa den 6 Juni. Asa 

bygdegårdsförening bidrar med handräckning. 

 

Mopperally 6 augusti kl.10 

Rallyt startar kl 10.00 och Bygdegårdsföreningen säljer grillat och hembakat. Om 

du inte kör, kom och se starten och ta sedan lunch hos oss.!  

 
 

Historisk vandring i herrgårdsmiljö 28 augusti kl.14  

Vi börjar i  Bygdegården där Alvar visar unika foton från Asa Herrgård och Stefan ger en 

historisk bakgrund. Därefter fältvandring vid hus och historiska lämningar vid Asa 

Herrgård. Personer med anknytning till herrgården medverkar. Pris 80 kr person - Fika 

ingår. 

Stefan Bergqvist, Alvar Liljengren, Lage Petersson och Eskil Liljengren 

.Asa Hembygdsföreningen & Bygdegårdsföreningen 

 

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. 

mailto:info@asabygdegard.se
mailto:hisshultgard@hotmail.com
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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@bygdegarden.se 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

Asa Kyrka 

Sön 22/5 kl.12.00 Söndagsmässa. Estetkonfirmanderna från Rottne medverkar.         

Präst: Tobias Stark 

Mån 6/6 kl.18:00 Nationaldagen. Musikgudstjänst. Akademiska kören, Växjö.                        

Präst: Richard Grügel 

Lör 25/6 kl.14:00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Skogstemplet.                        

Präst: Tobias Stark 

Tors 21/7 kl. 19:00. Musik i sommarkväll. ”Sommarbukett” med cello, flöjt, sång och orgel. 

Kyrkans orgel är unik, vi får veta varför! Domkyrkoorganist Thomas Niklasson och Elisabet 

Stoltz-Niklasson medverkar. Präst: Tobias Stark. Kvarnen öppen för fika före och efter 

konserten 

Sön 14/8 kl. 14:00 Friluftsgudstjänst vid Ordenshuset i Kråketorp. Pastoralchef Lars-

Gunnar Selinder. Hembygdsfest. 

Asa Kyrkas Verksamhetsråd 

Hembygdsfest söndagen den 14 augusti  

 kl14.00 vid Ordenshuset i Kråketorp  

 

På begäran flyttad till andra söndagen i augusti. Festen börjar med Friluftsgudstjänst 

under ledning av pastoralchef Lars Gunnar Selinder. Det blir fika med hembakat, 

tipsrunda, lotterier och överraskning till barnen. Vi får underhållning av dansgruppen Lindy 

Circle från Växjö. De dansar till swing och jazzmusik från 20-30-talet.Carina Liljengren från 

Asa är med. 

 

Välkomna! 

Asa Hembygdsförening 
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