
 

 

Nr 2                      Maj – Augusti 2017  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

Våren försöker göra entré med växlande resultat. För bygdegårdens del är trappan till 

källaren klar, två nya flaggstänger uppsatta samt lite grus utlagt. Vårfestens succé med 

drygt 120 personer, god mat och underhållning i världsklass är vi mycket nöjda med. Påsk-

fikat var också välbesökt och det är roligt med återkommande inslag som ökar i 

popularitet. Härnäst är det mopedrallyt som står inför dörren. Vår Jakt & Skogsdag 

återkommer i ny tappning och planeras augusti 2018.  

Glad och trevlig vår och sommar/Roger 

Styrelsen för 2017 

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, Jenny Liljengren, Hjälmaryd. Arne Eliasson, 

Rössjöhorva. 

Suppleanter: Stefan Bergqvist, Braås. Åsa Svensson, Hisshult. Marc Giraud, 

Silkeryd.  
 
 

 

 

 

 

Stick café 

Två tillfällen kvar i sommar: 13 maj och 5 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
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Asa Bokcirkel  

1e juni: Domaren av Ian Mcewan 

24e augusti: Jerusalem I & II av Selma Lagerlöf 

 
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   

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Mopedrally 30 juli  

Rallyt startar kl.13.00. Bygdegårdsföreningen har grillen igång från kl.12 med hamburgare/ 

korv och vi säljer även kaffe med hembakat. Om du inte kör, kom och se start och 

målgång, dessutom kan ni passa på att ta lunchen hos oss. Mycket välkomna !! 

 

 

 

 

 

 

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@bygdegarden.se 
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_____________________________________________________________________ 

 

Evenemang på andra platser i Asa, övriga föreningar & annonser 

 

Nationaldag i Asa 

Asadagen är ett samarrangemang mellan föreningarna i Asa, Svenska kyrkan och Asa 

Herrgård. Initiativtagare är Asa Sockenråd. Nu har vi gjort vår tredje Asadag och den sista 

blev nog den bästa. För då var Asa Herrgård öppen och Ångaren Thor kom till 

herrgårdsbryggan . Alla som ville kunde äta lunch på Herrgården. Klockan 13.00 var det 

flagghissning och nationalsång. 

Vi ser att det är lyckat med aktiviteter både på herrgårdssidan och kyrksidan. 

På kyrksidan öppnade kvarnen för servering och hantverksutställning. Hembygdsgården 

visade bilder från Asa förr i tiden och det var en uppskattad tipstävling med gamla prylar. 

Fina bilder visades vid linbastan. 

För barnen fanns det hinderbana, åka häst och vagn och ponnyridning. Lotterier och 

underbar fika med hembakat.  

På herrgårdssidan hade Försöksparken öppet hus, loppis i Oden , musik vid bryggan och 

tipsrunda. Det berättades även historier och skrönor om Asa herrgård. 

Avslutning på denna vackra soliga dag blev i kyrkan med konsert av Akademiska Kören 

från Växjö 

Vi tänkte oss från början att målgruppen för Asadagen skulle vara Asabor och andra med 

rötter i Asa. Nu tycker vi att den här dagen passar för alla. Så välkomna till en Asa-bra 

nationaldag 2017. 

 

 



  

Asa Kyrka 

Lördagen 20 maj kl. 15.00. Konfirmation med mässa  
  
Tisdagen den 6 juni kl. 18.00  Asadagen. Musikgudstjänst. Folkmusikgruppen : Norrvidingespel  
  
Lördagen den 24 juni kl. 14.00. Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Skogstemplet  
  
Torsdagen den 20 juli kl. 19.00.  Musik i sommarkväll. Pianisten Hans – Inge Magnusson ,bördig  
från Växjö.” Från Psalm till swingmusik”. Kyrkkaffe i Kvarnen kl.16.00 – 21.00  
  
Söndagen den 13 augusti kl. 14.00. Friluftsgudstjänst i Ordenshuset,  Kråketorp 

 
Asa Kyrkas Verksamhetsråd 

 

Asa Hembygdsförening 

Tisdagen den 6 juni  Asadagen. Hembygdsparken 14.00 - 17.00. Duvekvarn 13.00 - 18.00  

Fredagen 23 juni  Midsommarafton. Ordenshuset. Klockan 9.00 klär vi midsommarstången. Ta 
med fikakorg. Mellan 16.00 - 18.00 dans kring midsommarstången. Fika och lotterier  

Onsdagen 19 juli kl.17.00 Slåttergille i Hembygdsparken.  

Onsdagen 2 augusti kl.17.00 Ordenshuset. Arbetskväll.  

Söndagen 13 augusti. Hembygdsfest vid Ordenshuset. Börjar med friluftsgudsjänst 14.00  Agne, 
Kurt och Roland underhåller  

Söndagen 27 augusti kl.14.00  Vandring vid Asa gamla kyrkby. Samling Duvekvarn. Ta med 
fikakorg.  

Sommarkafé i Duvekvarn  

1-2 juli  kl.13.00 - 18.00  

Torsdagen den 20 juli kl.16.00 - 21.00 (Musik i kyrkan 18.00)  

22-23 juli kl.13.00 - 18.00  

 

Asa Hembygdsförening 


