
 

 

Nr 3                September – December 2020  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

Situationen är som den är i år och vi har fått lära oss att inte ta något för givet, mycket 

har fått ställas in eller ändras om och så även för bygdegårdsföreningen. Troligtvis 

ställer vi in Lucia-festen i år och hoppas på bättre förutsättningar 2021. Bygdegården är 

däremot tillgänglig för uthyrning som vanligt. I sommar har vi sett över brunnen och 

vattenfiltret och rensat gruset på framsidan. VI har även nya lås på alla dörrarna. Vi 

planerar framöver att ställa i ordning parkeringen på östra sidan, eftersom vi räknar med 

att framöver kommer vi att ha många gäster i bygdegården igen. 

Vi ser fram emot nya möjligheter när pandemin lagt sig och under tiden 

håller vi avstånd och tar hand om varandra 

Mvh Roger 

 

  

Julstugan 2020 är inställd p.g.a. COVID-19 hälsar 

Julstuge-gruppen 

Asa Bokcirkel  
1e oktober: Hundra år av ensamhet – Gabriel Garcia Marquez 

5e november: Styr din plog över de dödas ben – Olga Tokarczuk 

10e december: Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn 

 

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.  

                                                                                         

 

https://www.bokus.com/bok/9789100182786/styr-din-plog-over-de-dodas-ben/
mailto:info@asabygdegard.se


Asafonden håller ingen omröstning för Årets Asa-bo 2020 

p.g.a. rådande omständigheter. 

 

Seniorgympa 

OBS! Ny tid: Kl. 9 Onsdagar. Vi träffas och gympar utomhus. VÄLKOMNA!! För mer 

info kontakta Kristina 0703553120 

 

___________________________________________________________________ 

Intresserad av att hyra Bygdegården? 

Kontakta Åsa eller Roger på 0703768071 eller 0705265039 eller via email: 

hisshultgard@hotmail.com eller info@asabygdegard.se Se vidare på 

www.asabygdegard.se  

Bygdegårdens övriga kommunikationskanaler 

Lämna gärna din e-mailadress till info@asabygdegard.se och/eller ”lika” oss på 

Facebook eller följ oss på instagram. Bygdebladet finns även på hemsidan och skickas 

ut till de som har registrerat sin email adress. 

Vi bjuder in 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 
0708938177 eller maila info@asabygdegard.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du spela bordtennis? Hör av er till 
någon i styrelsen. 

Stick café 

15 aug hade vi stickcafe utanför Fraggahult. Trevligt för det var så fint väder! 
Nu återstår 3 datum i år l12 sept. 10 okt. och 7 nov. Tid som vanligt kl. 10 till 13. 
Tag med fika, kaffe och thé finns i bygdegården. Kostnad:10 kr till bygdegården. 
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. 
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___________________________________________________________________ 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

 

Hälsning från Asa Sockenråd  

Asa Sockenråd har beslutat att skjuta på årsmötet på grund av Coronaläget. Årsmötet 
för 2020 kommer hållas samtidigt som 2021 års årsmöte. Det blir två årsmöten efter 
varandra samma datum. Sockenrådet har under sommaren hanterat skötseln av 
badplatsen i Asa-sjön och haft en tipsrunda uppe runt kyrkan där olika föreningar stått 
för frågorna. 

Vi har väl alla sett skyltarna som är uppsatta vid olika infarter till Asa. De är nu försedda 
med reflex så de kommer synas i höstmörkret också. Det har beslutats att beställa 4 
skyltar till och placera ut från andra infarter under hösten.  

Har Ni i Asa en fråga eller ett tips på vad vi i sockenrådet skall arbeta med så hör gärna 
av er till någon i styrelsen. Vi önskar er en frisk höst och hoppas att vi snart ska kunna 
träffa varandra fysiskt igen.  
 

Hälsningar Carina, Siwi, Stefan, Ing-Marie, Anna, Axel, Jonas ochTorbjörn. 

 

Hälsning från Asa Föreläsningsförening  

 
Bästa Asabor. 
 
Sommaren närmar sig sitt slut och vi får väl räkna med att hösten gör sitt intåg inom 
kort. 
Den var ju i stort sett bra, men ändock inte riktigt vad vi hoppades på i våras. Vi tänkte 
väl då, lite till mans, att det skulle bli en fin och skön tid som vi kunde se fram emot. 
men riktigt så blev det inte. Vi fick ju uppleva att Corona liksom lamslagit oss, ja mer 
eller mindre hela världen. Det var väl ingen som kunde ana att detta skulle hålla på så 
länge som det gjort och gör. Vi får trots allt försöka att finna oss i detta och tro att det 
kommer bättre tider. 
Vi i styrelsen för Föreläsningsföreningen hade planerat att vi skulle ha höstens första 
föreläsning den 23 september. Så blir det nu inte eftersom de bestämmelser som rått ett 
bra tag 
kommer att gälla ännu en tid. Hur länge är svårt att få något besked om. Därför har vi 
sett oss tvungna till att ställa in föreläsningarna under hösten. Naturligtvis tycker vi inte 
att detta är ett roligt beslut för vi har ju uppfattat att föreläsningarna i Fragghult är 
omtyckta av många. 
Vår förhoppning är att Corona ska ge vika så att vi kan ta upp föreläsningarna på nytt 
efter nyår. 
Blir det lättnader i restriktionerna då så är vi på G och kallar till nya föreläsningar. 
Tills dess hoppas vi att ni håller er friska och krya, SKÖT OM ER. 
 
Hälsar styrelsen genom 
Holger Petersson 

 



Asa Kyrka 

 
Söndag 11 okt. kl. 10.00. Gudstjänst med konfirmandinskrivning och 
skördeauktion.  Präst : Tobias Stark.  Kantor : Charlotte Forsberg 
 
Övriga gudstjänster och sammankomster ännu ej klara! Se "Trovärdigt" ! 
 
På grund av coronapandemin kan ev. ändringar göras 
 
Asa Kyrkas Verksamhetsråd 

 

 
 

  
Sjön Burken nära bygdegården augusti 2020 


