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Ny fasad på Bygdegården
Under sommarens vackraste vecka kunde vi byta ut fasadpanel och fönster på
Bygdegården. Otrolig tur med vädret! Målning kräver som bekant fint väder och det
fick vi. Någon däruppe måste gilla projektet! Markplanering med fyllnadsgrus för
bättre och torrare parkeringsplatser har också ordnats. Vidare har storbilds-TV och
bättre ljud- och bildutrustning installerats.
Förbättringarna har kunnats ske genom kapitalbesparningar av bidrag och insamling
förra året och bidrag från Sparbanksstiftelsen Kronan och Lieder Linné. Styrelsen
tackar stiftelsen och Leader Linné för deras välvilliga inställning till Bygdegården.
Men utan frivilliga krafter hade det varit ogenomförbart. Styrelsen vill därför framföra
ett varmt tack till dem som deltog i arbetet under veckan, till dem som kom med
efterlängtat 11-kaffe och till dem som även i år har skänkt pengar till projektet.
Styrelsen

LUCIAFEST
Asas populära sammankomst i Asa
Bygdegård, Fraggahult, lördagen den 8
dec
Klockan 18.30.
Luciatåg
Underhållning
Tomtegröt med skinksmörgås
Kaffe + kaka
Årets Asabo utses

ASA JULSTUGA
Asa Bygdegård, Fraggahult, helgen den 24 – 25
november klockan 12 – 17.
Försäljning av hantverk, ljus, kringlor, bröd mm
Tomteverkstad
Garnering av pepparkakor
Utställning, lotteri mm
Kaffeservering med hembakat
VÄLKOMNA önskar julstugegänget!!

Stickcafé
Under ett antal lördagar mellan klockan 10 – 13 är Du välkommen till Stickcafé i Asa
Bygdegård. Du behöver inte anmäla Dig utan kan bara komma med Ditt ”sticke” eller
”sye”. För kaffe och bröd betalar Du 20 kronor. Datum för träffarna är den 15 sept, 13 okt
och 10 nov.
Hälsningar Gudrun, tel 0472-260014 eller 070-2977617.

Asa Föreläsningsförening, Hösten 2012
Onsdagen den 26 september

Onsdagen den 17 oktober

Onsdagen den 7 november

KAFFESERVERING
VÄLKOMNA!

ÅRETS ASABO 2012
Rösta fram Årets Asabo för 2012. Reglerna:
1. Du kan rösta på en person eller ett par
som är värda att uppmärksammas. T. ex. en
person som i föreningslivet eller annat
engagemang gjort Asa-bygden något som
förtjänar att framhållas och belönas.
Personen behöver inte vara bosatt i Asa.
2. Alla kan rösta, även icke Asabor. Endast
röstsedlar med läsbar underskrift godkänns.
Kan lämnas i brevlåda på Bygdegården eller
på annat sätt. Röstning t.o.m. den 30 nov.

www.asabygdegard.se/
är under konstruktion. Kontakta
Jenny Liljengren,
jenny_lilly@yahoo.com
eller Britt, 070-2156324 om Du har
synpunkter på hur sidan skall se ut.
Hyra Bygdegården?
Kontakta Åsa på tel 070-3768071 el.
hisshultgard@hotmail.com.
Nästa nr av Bygdebladet planeras till
januari.

