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Hej alla bygdebladsläsare! 

 

Hösten närmar sig ocoh därmed 

rullar aktivieterna i bygdegården 

igång. Vi hoppas att ni hittar något 

intressant och vi önskar er välkomna 

till en ny höst-säsong! 

Styrelsen 

 

 



 

Rösta fram Årets Asa-bo för 2019 

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: 
Asa Sockenråd, Lars-John & Ulf Svensson, 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  2019 

Jag röstar på:____________________________________________________________ 

Motivering:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Signatur:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

Asa Föreläsningsförenings Program Hösten 2019 

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

Onsdagen den 25 september kl.19.00 
Föreläsare: Rolf Wenander, Växjö. Journalist och Föreläsare berättar och visar 
bilder. 
Ämne: ”Familjen Bernadotte från Pau till nu” 
 

Onsdagen den 16 oktober kl. 19.00 

Föreläsare: Inge Fridén, Jönköping. Musiker och sångare sjunger och berättar. 
Ämne: ”Sånger och melodier vi minns”. 
 

Onsdagen den 30 oktober kl. 19.00 
Föreläsare: Carin Stenström, Norrköping & Stefan Bergqvist, Braås. Kända från 
tidigare föreläsningar i Asa 
Ämne: ”Konfiskationen av Asa Herrgård” 

 

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!  

10 oktober: Tara Westover – Allt jag fått lära mig 

2 november: Lars Berge - Vargattacken 

19 december: Fatima Bremmer – Ett jävla solsken 

 

 

 

Julstuga 23-24 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 7 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Stick café 

Två tillfällen under hösten: 5 okt och 9 nov. 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. 

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

_____________________________________________________________________ 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

 

Asa Kyrka 

 

Sön. 8/9 kl.15.00. Gudstjänst. Präst Anna Borgström. Musiker Magnus Jakopsohn 
Sön. 13/10 kl.10.00 Tacksägelsedagen. Mässa och Skördeauktion. Gåvor välkomnas! 
Präst Tobias Stark. Musiker Charlotte Forsberg, ALBA-kören 
Fre. 1/11 kl.14-17 Gravsmyckningskaffe & Andakt 
Lör. 2/11 kl.18.00 Minnesgudstjänst. Präst Tobias Stark. Musiker Charlotte Forsberg 
Sön. 15/12 Tredje Advent kl.10.00 Mässa. Präst Tobias Stark. Musiker Charlotte 
Forsberg 
Juldagen 25/12 Julotta kl 07.00 Präst Tobias Stark. Musiker Charlotte Forsberg 
 

 

Asa Verksamhetsråd 

 

T 

 

 

  

  

Träffas & Trivs i Asa Kyrka 

 

Under september månad fredagarna 

6e och 19e kl.9:30 träffas vi i Asa 

kyrka. Ta gärna med handarbete.  

Håll utkik efter program för hösten! 

Det blir inbjudna gäster, sång, fika 

och gemenskap.  

OBS! Ändring av dagar och tider 

fr.o.m. oktober. 

VARMT VÄLKOMNA! 
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Hälsning från Föreläsningsföreningen 

 

 

Bästa Asabor 
 

Asa Föreläsningsförening, som funnits till sedan starten 1953, har troget hållit på att 
anordna föreläsningar i Asa, alltså i 66 år. Föreläsningarna har varit många och med ett 
varierat innehåll för att tillgodose så många som möjligt. Besökarnas antal har varierat 
under åren. År 1970 var det kris. Då hade besökarnas antal sjunkit så lågt att det var 
nära att föreningen lades ned. Men styrelsen tog nya tag och kavlade upp skjortärmarna 
och liksom spottade i händerna och bestämde sig för att vi försöker lite till. Och så har 
det gått ännu ett antal år. 
Vi som nu sitter i styrelsen för Föreläsningsföreningen har jobbat på för att få tag i 
föreläsare och ordna program som kan attrahera människor att komma till dessa 
föreläsningar. Vi ska väl inte klaga för antalet besökare har ju ökat under de senaste 
åren. Sedan vi flyttade till Bygdegården i Fraggahult har det ju satts rekord vad gäller 
besökare. Rekordet är 150 personer på en föreläsning. Då är det många av besökarna 
som kommer från andra närliggande orter.  
Det är en liten och trogen skara av Asabor som kommer gång efter gång för att vara med 
på föreläsningarna vilket vi är oerhört tacksamma för. Vår önskan har ju varit och är att 
fler Asabor skulle få upp ögonen föreläsningarna. Vi har funderat mycket på vad som kan 
göras för att få fler personer ifrån Asa att besöka föreläsningarna. Kan det vara så att en 
del program inte varit tillräckligt lockande. 
Du kanske har synpunkter på programmen som varit, då är du välkommen att höra av dig 
till någon av oss i styrelsen, med förslag på vad som kan göras för att det ska bli bättre. 
(Se telenr. nedan).  
Å du, tycker du att det har varit bra får du också höra av dig. 
Men gör det fort, för vi som nu sitter i styrelsen, har ju kommit till övermogen ålder, och 
börja känna att vi kanske inte orkar hållit på så länge till. 
Det borde bli fler personer som vill ansluta sig som medlemmar och engagera sig i 
föreningen. Antalet medlemmar är lågt endast 24 stycken och det borde vi kunna ändra 
på. För att bli medlem i föreningen behöver du bara anmäla dig till någon av oss i 
styrelsen. Vi har under de senaste åren inte tagit ut någon medlemsavgift och ser inte att 
det är aktuellt i nuläget. Därför uppmanar vi till en uppslutning kring föreläsningarna i 
Asa, som vi hoppas skall vara till gagn för hela bygden. Vår förhoppning är att också du 
liksom tidigare generationer vill vara med och kavla upp skjort och blusärmar, och lägga 
manken till så vi slipper att lägga ner föreläsningsföreningen, utan att den kan leva vidare 
i många år i vår bygd. 
Vi önskar att ni alla får en fin höst och ni är varmt välkomna till höstens föreläsningar. 
 
 
Styrelsen För Asa Föreläsningsförening 
 
 
Holger Petersson 0472-260678, Hans Falk 070-5314531, Anna-Karin Sivertsson 073-
05637 74, Ingrid Karlsson 0470-94532, Frans-Gustav Fransson 0470-94547,              
Ing-Lis Hultberg, 070-3564705, Göte Eldeland 0472-260891, Lena Petersson 070-
8748672 
 
 


