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Info från Asa Bygdegårdsförening

Ordföranden har ordet
Under en fantastiskt fin sommar har bygdegården fått en ansiktslyftning. Nu är hela fasaden klar,
med både panel och fönster. Som ni kanske har noterat har vi även installerat två
luftvärmepumpar, dessa har vi fått via bidrag från Leader Linné. Invändigt har vi nu en fin hall
med ny tapet och i både hall och bibliotek har vi nyslipade golv och nymålade väggar och tak.
Detta ger hela byggnaden ett lyft, och vi hoppas att det även ska bidra till fler uthyrningar.
Utvändigt har vi även börjat sätta dit bänkar och bord, något vi har saknat.

Ett stort TACK till alla som har hjälpt till att göra vår bygdegård så fin!
Roger

Bygdegården 60 år
Den 25e oktober firar vi 60-årsjubileum. Vi hoppas att ni alla vill vara med och njuta
av mat, underhållning och musik i 50-tals anda. Detta är ett tillfälle för hela bygden
att samlas och umgås. Vi kommer att skicka ut mer info om detta senare i höst, men
boka datumet i kalendern nu då vi kommer att be om anmälan till middagen.

Dans i Fraggahult – dags att återuppliva minnen
Lördagen 13e september kl.19- ca 23 blir det gammaldans (och någon modern
dans) och gammal som ung är välkommen för att dansa eller bara lyssna på
musik och umgås. Sex duktiga lokala spelmän sköter musiken och
bygdegårdsföreningen har servering och lotterier. Inträde 100kr (endast kontant
betalning).

Stick café
Tre tillfällen under hösten: 6e september, 4e oktober och 8e november kl.10-13. 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.

Julstuga
Helgen den 22e-23e november, återkommer den årliga julstugan. Här hittar du bl.a.handarbeten,
hembakat, slöjd etc. – ett tillfälle att köpa julklappar till nära och kära eller att bara umgås.
Servering och lotterier.
Julstugegruppen

Asa Föreläsningsförenings program Hösten 2014
Alla föreläsningar startar kl.19:00 - Inträde 100 kr inkl. kaffe med dopp
Onsdag 24 September - Bergskvartetten, Vetlanda
”VISOR, SCHLAGRER, DANSBANDSMUSIK OCH LITE HISTORIER”
OBS: Efter föreställningen hålles Årsmöte
Onsdag 15 oktober - Åsa Nyhlén, Ormesberga
Fotograf och författare, visar ett bildspel som handlar om ”STENEN BERÄTTAR EN
SMÅLANDSHISTORIA”
Onsdag 5 november - Nisse Norén, Ekenässjön
”EVANGELIUM ENLIGT ASTRID LINDGREN” Om henne själv, böckerna och hennes
trivsamma budskap

Asa Föreläsningsförening
Lucia festen
Vi kommer att fira Lucia den 6e December i Bygdegården. Fråga gärna era barn
redan nu om de kan tänka sig att vara med i tåget. I år är det 40 år sedan
traditionen startades av lottakåren. Gå gärna in på
http://asabygdegard.se/luciafest/ och se bilder från tidigare år.

Asa Kyrkas Verksamhetsråd
Asa kyrka bildade i våras ett verksamhetsråd som består av Yngve & Inglis Hultberg,
Gudrun Liljengren, Bernhard Hjelmer, Irmelin Andersson och Annika Stacke och där
Bernhard även sitter med i Lammhults församlingsråd. Verksamhetsrådet vill ta till
vara och utveckla Asa kyrkas verksamhet och innehåll – fler besökare i kyrkan
välkomnas!
Höstens program:







Sön. 28e September 14:00. Gudstjänst med stipendieutdelning från Torsten
och Marie Magnussons stiftelse
Sön. 12e oktober 14:00 Skördegudstjänst med auktion på bröd och
skördealster
Fre. 31e oktober 14:00-17:00 Gravsmyckningskaffe
Lör. 1e november 19:00 Tema- och minnesgudstjänst
Sön. 14e december 10:00 Söndagsmässa med luciamusik av Matilda och
Johanna Roos. Glögg och pepparkaka.
Fre. 26 december 16:00 Musikgudstjänst. Julens sånger och psalmer
Asa Kyrkas Verksamhetsråd

Intresserad av att hyra Bygdegården?
Kontakta Åsa på tel 070-3768071 eller via e-post till hisshultgard@hotmail.com eller
boka@asabygdegard.se Se vidare på hemsidan.

Bygdegårdens övriga kommunikationskanaler:
Lämna gärna din e-mailadress på föreningens hemsida, www.asabygdegard.se, och/eller ”lika”
oss på Facebook så kan du få inbjudningar m.m. direkt på din dator. Bygdebladet finns även
tillgängligt på hemsidan och skickas ut per email till de som har registrerat sin email adress.
Nästa utskick av Bygdebladet planeras till början av januari och kommer att omfatta tiden januari
– maj 2015.
Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att få ut information om aktiviteter till en låg
kostnad. Upplysningar lämnas av Jenny: 0472265010 eller Britt: 0702156324.

