
 

Nr 1                      Jan – April 2018  Info från Asa Bygdegårdsförening 

God fortsättning på 2018! 
Året som gått har varit bra med uthyrningar samt även flera egna arrangemang som t.ex. 

vårfesten, mopedrally och Luciafest.  

Vi har nu nya bord och lysrör i stora salen och trappan på utsidan ner till källaren är klar. 

Eftersom vi är så nöjda med året som gått så blir det favoriter i repris under våren; 

vårfesten med underhållning, påskfikat och valborg. 

Med Vänlig Hälsning, Roger 

 

 

Asa Bokcirkel - nytt år nya böcker! 

Gillar du att läsa? Vi träffas torsdagar kl.19.00 på nedan datum och fikar och 

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

 

18 Januari: Störst av allt – Malin Persson Giolito 

1 mars: Nordkorea – nio år av flykt från helvetet – Eunsum Kim 

12 april: Ännu ett liv – Theodor Kalifatides 

 

För mer info, kontakta Kristina Manna eller info@asabygdegard.se. Vi finns även på 

Facebook, sök efter Asa Bokcirkel. 

Ulf och Lars-Johan Svensson gratuleras till utmärkelsen årets Asabo 2017 

ÅRSMÖTE 2018 Fredagen 2e mars kl.19:00 

Asa Bygdegårdsförening och förvaltningsgruppen för Årets Asabo inbjuder till 
årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom till årsmötet och framför dina 
idéer om vad Du tycker ska göras.  

 
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.  

Styrelsen och Förvaltningsgruppen Årets Asabo   VÄLKOMNA! 

mailto:info@asabygdegard.se


VÅRFEST! Lördagen 3 mars kl.18:00 
 

Underhållning: Evert Ljusberg  - Visbrytare och 
Dunderhållare 

Känd från TV bl.a. Har du hört den förut?och som president 
för republiken Jämtland. 
God Mat: Ingrid Brentel 

Vuxna: 250kr 
Upp till 10-16 år: 100kr 

Upp till 10: Gratis 
Kontanter eller Swish 

 
 

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER – FÖRST TILL KVARN! 
Bindande föranmälan senast 18e Februari till:  

Info@asabygdegard.se eller 0472-265010 

VÄLKOMNA! 
 

 

Asa Föreläsningsförenings Program våren 2018 
Föreläsningarna hålls i samarbete Med SENSUS och Kultur & Fritid i Växjö Kommun 

Inträde: 100kr inkl. kaffe, fralla och kaka 
VÄLKOMMEN! 

 
Onsdagen 14e februari 

Föreläsare: Carin Stenström, Silkeryd 
Ämne: "Mordbranden i Asa" 

 
Onsdag 7e mars 

Föreläsare: Mona G - dansband och Country sångerskan 
Ämne: Sjunger och berättar "Från Steninge till Nashville" 

 
Onsdag 28e mars 

Föreläsare: Mary-Lou Ward 
Ämne: Läser en skröna som hon själv skrivit "Två systrar lärde sig simma i Vättern" 

Stick café 

Vi träffas kl.10-13 på datumen nedan och de finns även på hemsidan 

http://asabygdegard.se/stickcafe/ 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. 

20 jan 17 feb 24 mar 21 apr 26 maj 

11 aug 15 sep 13 okt 10 nov  
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Asa Sockenråds Årsmöte 2018 

Torsdagen den 22e mars kl 19.00 

Alla hjärtligt välkomna till Asa Sockenråds årsmöte i Asa bygdegård, Fraggahult. På 

mötet vill vi hälsa alla permanent inflyttade sockenbor särskilt välkomna. Visioner för Asa 

socken kommer också att diskuteras. 

Styrelsen Asa Sockenråd 

 

 

Våfflor och lek på Påskafton lördagen 31 mars kl.10-12 
 

Vi fortsätter med vår nya tradition och ställer till med "elva-kaffe" på påskafton – 
men i år serverar vi våfflor. Kom och umgås med grannar och bekanta en stund – 
kanske kan du vinna lite sprätte ägg på tipsrundan. Det finns lekar för barnen och 
kanske påskharen har lämnat lite godis?`– en chans till en stunds lek och bus. 
Kontanter eller Swish 

 

Valborgsfirande! 
30e april kl.19:00 

Traditionsenligt med brasa, vårtal, tipsrunda, lotterier,  
varm korv och fika. 
 

 

 

 

 

Asa Hembygdsförening /  LRF / Asa Bygdegård 

 
 

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. 
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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@asabygdegard.se  
_______________________________________________________________________ 

 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

Hembygdsföreningens program 2018 

 
25/3 Årsmöte i Ordenshuset kl 14.00 
         Årsmötesförhandlingar 
         Kaffe och våfflor 
         Alvar visar Bygdeband 
         Gamla och nya Asabilder med Alvar och Irmelin 
 
6/6 Asadagen. Hembygdsgården öppen 14-17 
       15.30 blir det Barntrolleri och Magi med Fredrik från Växjö 
 
22/6 Midsommarfirande vid Ordenshuset: 
         Kl 9.00 Midsmmarstången kläds 
         Kl 16.00 Dans kring midsommarstången 
 
11/7 Slåttergille enligt tradition 
 
5/8 Hembygdsfest vid Ordenshuset kl 14.00 som börjar med 
friluftsgudstjänst. Underhållning av Johan Argus 
 
26/8 Byavandring i Velhult med Ingvar Lilja 
 
                                                   Välkomna till Asa Hembygdsförening 
Mer om programmet finns på Hemsidan  

 

ASA  KYRKA  

Söndag 11/2 kl.10.00 Gudstjänst. Präst: Harald Gustavsson. Det bjuds på kaffe och 
semla efteråt 

                                   Asa Kyrkas Verksamhetsråd 
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