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…………………………………………………………………………………………………..

ÅRSMÖTE 2019 Fredagen 1e 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!

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!

31 Januari: Ett arabiskt vemod – Abdellah Taia
14 mars: Det här kommer göra ont – Adam Kay
25 april: Hur jag lärde mig förstå världen – Hans Rosling

För mer info, kontakta Kristina Manna eller info@asabygdegard.se. Vi finns även på Facebook, sök
efter Asa Bokcirkel.

………………………………………………………………………………………………………………………

Asa Sockenråd gratuleras till utmärkelsen Årets Asabo 2018

God fortsättning på 2019 alla
bygdebladsläsare!

Under 2018 hade vi flera aktiviteter
i bygdegården och även en del
annat hände: fiber blev inkopplat,
swish betalning har satts upp,
ljudsystemet har uppgraderats, en
avfuktare har satts in i källaren
och en ny spis i köket.

Nu välkomnar vi er till våra
aktiviteter under 2019!

Med Vänlig Hälsning, Roger



Stick café 2019
Vi träffas kl.10-13. Ingen föranmälan krävs utan bara kom med ditt ”sticke” eller ”sye”. Du tar med
egen fika och betalar 10kr till bygdegården. Vill du ha mer information, kontakta Gudrun 0472-260014
eller 070-2977617. Datum:

Asa Föreläsningsförenings Program våren 2019
Inträde: 100kr inkl. kaffe, fralla och kaka

Föreläsningarna hålls i samarbete Med SENSUS och Kultur & Fritid i Växjö Kommun. VÄLKOMMEN!

Onsdagen 13e februari kl.19
Sångare-musiker Viking Olsson, Lönashult

”Människor jag mött genom musiken och sången”
Viking spelar, sjunger och berättar några anekdoter.

Onsdag 6e mars kl.19
Historiker Håkan Nordmark, Växjö
"När Odens grav hittades i Asa

Berättelsen om en sensationell utgrävning i Asa på 1600-talet.

Onsdag 27e mars kl.19
TV-reporter Niklas Sjögren, Lessebo

”Som SVT:s Asienkorrespondent i händelsernas centrum”
Niklas berättar om händelser han rapporterat från, bl.a. Räddningen av fotbollsgrabbarna i grottan i

Thailand.

VÅRFEST! Lördagen 9 mars kl.18:00
Underhållning: The Mats

Från den musikaliska myllan i Lammhult och efter
flera år inom Växjös teaterliv och bland annat på TV
med Växjö Nyårsrevy har Mats Ericson från
Håknahult samlat ihop ett gäng med riktigt proffsiga
musikanter i bandet ”The Mats” som redan har hunnit
med ett antal bejublade spelningar däribland
sommarens återkommande allsångskväll på
Hinsekind. I Fraggahult kommer Mats bl.a att bjuda
på ett stort antal, nya och gamla, härliga låtar från
Melodifestivaler

God Mat: Ingrid Brentel
Vuxna: 280kr 10-16 år: 100kr Upp till 10: Gratis

Bindande föranmälan senast 23e Februari
till: Info@asabygdegard.se eller 0472-265010

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER – FÖRST
TILL KVARN GÄLLER!

VÄLKOMNA!

12e januari
16e februari
16e mars
13e april
11e maj

10e augusti
7e september
5e oktober
9e november

FRAGGAHULT



Våfflor och lek på Påskafton 20 april kl.10-12

Välkomna på "elva-kaffe" på påskafton – med våfflor!!
Kom och umgås med grannar och bekanta en stund – kanske kan du vinna lite
sprätte ägg på tipsrundan.
En chans till en stunds lek och bus och kanske påskharen har lämnat lite godis?

VÄLKOMNA!

VALBORGSFIRANDE 30e april kl.19:00

Brasa
Vårtal
Tipsrunda
Varm korv
Nostalgi-bingo
med fina priser!
Fika

VÄLKOMNA

LRF/ASA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Intresserad av att hyra Bygdegården?

Kontakta Åsa eller Roger på tel 070-3768071 eller 070-5265039 eller via email:
hisshultgard@hotmail.com eller info@asabygdegard.se

Bygdegårdens övriga kommunikationskanalerLämna gärna din e-mailadress till
info@asabygdegard.se och/eller ”lika” oss på Facebook. Bygdebladet finns även på hemsidan
www.asabygdegard.se

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

Välkomna till Asa sockenråds årsmöte den 21 mars kl 19 i Asa bygdegård
Har du någon motion eller fråga som du vill ta upp majla oss på asa.sockenrad@gmail.com.

Det blir också något speciellt tema med inbjuden gäst och vi bjuder på smörgåstårta

Asa Sockenråd



_______________________________________________________________________
Evenemang på andra platser i Asa & Annonser

Hembygdsföreningens aktiviteter 2019

Årsmöte på Ordenshuset sön 7/4 kl 14.00
Vårstädning i Hembygdsparken lör 27/4 kl 9.00
Asadagen tors 6/6 Hembygdsparken 14-17

Midsommarfirande i Kråketorp fred 21/6 kl 9.00 och 16.00
Slåttergille i Hembygdsparken ons 10/7 kl 17.00
Arbetskväll på Ordenshuset ons 24/7 kl 17.00
Hembygdens dag firas sön 4/8 kl 14.00 Ordenshuset
Byavandring i Hjälmaryd sön 25/8 kl 14.00

Utförligare program kommer senare
Välkomna!

Asa Hembygdsförening

………………………………………………..

ASA KYRKA
Söndagen den 10 februari kl. 10.00 Högmässa. Präst: Tobias Stark.
Kantor: Charlotte Forsberg. Kyrkkaffe med semlor

Söndagen den 17 mars kl. 10.00 Högmässa. Präst: Tobias Stark.
Kantor: Charlotte Forsberg. Kyrkkaffe med hembakat

Påskdagen. Påskgudstjänst.
Med reservation för ändringar och tillägg
Asa Kyrkas Verksamhetsråd

……………………………………………………………………………………………………………………


