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Info från Asa Bygdegårdsförening

Hej alla bygdebladsläsare!
Våren har städat ut vinterns grepp och vi går mot ljusare och varmare tider. Vårfesten i
mars var mer av en vinterfest men ändå väldigt lyckad. Likaså Valborg var en kall
tillställning, men med många deltagare. Vi vill särskilt tacka de företag som skänkte priser
till vår nostalgibingo.
Fiberinstallationen är nu föreberedd för bygdegården. Uthyrningarna rullar på som tidigare.
Lite småfix blir det i bygdegården i sommar, annars är det mopedrallyt som är nästa stora
evenemang.
Mvh Roger

Styrelsen för 2018
Ordförande: Roger Svensson, Hisshult. tel.0705265039, hisshultgard@hotmail.com
Vice Ordförande: Lou Vingsand, Kalvhult.
Sekreterare: Martina Lilliehöök, Lammhult
Kassör: Britt Giraud, Lammhult.
Ledamot: Roger Hallén, Hångeryd. Jenny Liljengren, Hjälmaryd. Arne Eliasson,
Rössjöhorva
Suppleanter: Stefan Bergqvist, Braås. Åsa Svensson, Hisshult. Marc Giraud,
Silkeryd. Stefan Vingsand, Kalvhult

Stick café
Två tillfällen kvar i sommar: 26 maj och 11 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.

Asa Bokcirkel
24e maj : Kvinnan på tåget av Paula Hawkins
5e juli: Ormen i Essex av Sarah Parry
16e augusti: Skadad av Cathy Glass
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 och grill lunch 29 juli kl.10
Rallyt startar kl 10.00 och Bygdegårdsföreningen säljer grillat
och hembakat.
Om du inte kör, kom och se starten och ta sedan lunch hos
oss!

_____________________________________________________________________

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@asabygdegard.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
Asadagen med nationaldagsfirande
Asa sockenråd, föreningarna i Asa, Asa Herrgård och Svenska kyrkan arrangerar för
femte året Asadagen den 6/6 2018
Arrangemanget startar vid herrgården kl. 13.00 med flagghissning och nationalsång.
Lunch kan avnjutas redan från kl. 11 då herrgården öppnar upp, boka gärna bord. Sedan
följer olika aktiviteter, hela programmet kommer ut i maj, men på herrgårdssidan blir det till
exempel sedvanlig tipspromenad och en av årets höjdpunkter är den skicklige trickskytten
Jocke Smålänning. Programmet vid Hembygdsparken och Duvekvarn börjar kl.14, här kan
du fika, se på hantverk och kl. 15.30 blir det trolleri -och magiföreställning i
hembygdsparken. Avslutning sker som brukligt i Asa kyrka, i år Hemvändarkonsert med
musiker och sångare från Edholmer institutet under ledning av Lorence Jonsson kl. 18.
Alla är hjärtligt välkomna att fira med oss. Vi ser fram emot en Asabra dag.

Asa Kyrka
Sön. 6/5 kl. 10.00 Söndagsmässa. Vi hälsar vår nya kantor Charlotte Forsberg
välkommen.Präst : Johan Lindstrand
Ons. 6/6 kl. 18.00 Nationaldagskonsert. Solister och musiker från Edholmerinstitutet i
Växjö under ledning av Lawrence Johnsson
Midsommardagen 23/6 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst i Skogstemplet
Tors. 12/7 kl. 19.00 Musikgudstjänst Folkmusik och psalmer i folkton med kvartetten
“Strängar och Blad”. Tony Andersson med musikvänner.
Kvarnen öppen för fika före och efter gudstjänsten.
Sön. 5/8 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst vid Ordenshuset i Kråketorp, som inledning på
Hembygdsdagen.
Asa Kyrkas Verksamhetsråd

