
 

 

Nr 3     September – December 2017  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

 

Sommaren har varit den kallaste sedan 1860 men bygdegården har gått varm med 

mycket uthyrningar. Det årliga mopedrallyt lockade många deltagare och grillen höll 

värmen. Vi ser fram emot en fin höst och vinter där bygdegården har många aktiviteter. 

Väl mött! 

 Styrelsen 

 

Fler bilder från mopedrallyt finns på www.asabygdegard.se  

http://www.asabygdegard.se/


 

Rösta fram Årets Asabo för 2017 

Reglerna:  
1. Du kan rösta på en person eller ett par som är värda att uppmärksammas. T. ex. 

en person som i föreningslivet eller med annat engagemang gjort Asa-bygden 
något som förtjänar att framhållas och belönas. Personen behöver inte vara bosatt 
i Asa. Observera att du inte kan rösta på tidigare vinnare: 
Lisa Hjertonsson, Gudrun Liljengren, Arne Eliasson, Ingvar Lilja, Eskil Liljengren, 
Bengt Andersson, Magnus Lilja, Britt Giraud, Anna Håkansson, Joachim 
Hartmann, Alvar Liljengren, Ingegerd & Karl Eriksson, Ingrid Karlsson 
(Saxabjörke), Ingrid Karlsson (Hjälmaryd). 
 

2. Alla kan rösta, även icke Asabor. Endast röstsedlar med läsbar underskrift godkänns. 
Du kan använda nedan röstsedel och den lämnas i brevlådan på Bygdegården eller 
under julstugan (där finns även fler röstsedlar). Röstning öppen 1-30 november.  
Se vidare info på hemsidan: http://asabygdegard.se/arets-asabo/  

 

 RÖSTSEDEL  ÅRETS  ASABO  2017 

Jag röstar på:____________________________________________________________ 

Motivering:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Signatur:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

Asa Föreläsningsförenings Program Hösten 2017 

Alla föreläsningar startar kl.19:00.  Inträde 100kr inkl. kaffe med dopp 

Onsdagen 20e september 
Föreläsare: Smålandsbälgarna, Sävsjö 
Ämne: Varierat program med musik och sång till dragspel och saxofon. 
 
Obs! Kvällen avslutas med Årsmöte 

Onsdag 11e oktober 
Föreläsare: Håkan Palm, Lädja 
Ämne: Bildkollage om de resor han gjort till olika delar av världen. 

Onsdag 1e november 
Föreläsare: Filmfotograf Mats Harrysson, Växjö 
Ämne: Berättar och visar filmen Bräkneån – landsbygden och människorna kring 
ett litet vattendrag. 

 

Välkommen! 
Föreläsningsföreningen 

I samarbete med Sensus och Kultur och Fritid i Växjö Kommun. 

 

http://asabygdegard.se/arets-asabo/


Asa Bokcirkel 

Gillar du att läsa? Vi träffas torsdagar kl.19.00 var 6e vecka och fikar och pratar om 

boken vi läst. Om du inte har varit med tidigare, är det bara att komma!  

28 september: M L Stedman – Fyren mellan haven 

2 november: Johannes Anuyuru - ?? 

7 december: Ola Larsmo – Swede Hollow 

 

 

 

Julstuga 25-26 november 

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. Mer info kommer. 

Julstugegruppen 

 

Luciafest 9 december kl.18 

Sedvanligt Luciafirande i bygdegården med underhållning, tomtegröt 

och skinka, lotterier, fika och tomten hälsar på. Årets Asabo premieras. 

Fråga gärna era barn redan nu om de kan tänka sig att vara med i 

tåget. Maila info@asabygdegard.se om de vill vara med. 

 

VÅRFEST! 

Vi hoppas att ni trivdes på vår vårfest och vill komma nästa år igen. Mer info i nästa 

bygdeblad och annonsering. 

Bygdegårdens Styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@asabygdegard.se


 

 

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 

 

Asa Kyrka 

Söndagen 24e Sept. kl.10.00 Gudstjänst. Senior dag med efterföljande middag i Fraggahult. 
Präst: Lars-Gunnar Selinder 
 
Söndagen den 8e Okt. kl.10.00 Tacksägelsemässa. Skördeauktion. Gåvor mottages.         
Präst: Harald Gustafsson. Kantor: Annika Fritzon. 
 
Gudstjänster i november och december – se senare annonsering! 
 
Asa Kyrkas Verksamhets råd 
 

 

 

Stick café 

Två tillfällen under hösten: 7 okt och 11 nov. 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. 

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

