
 

 

Nr 1                Januari – April 2021  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

Vintern har tagit ett stadigt grepp om Asa. Vi får hoppas att kylan kan få pandemin att avta.  

I bygdegården råder det stiltje för närvarande. Vårt årsmöte försöker vi senarelägga i vår med 

förhoppning om att ha det utomhus i anslutning till vår fina grillplats. Parkeringen invid 

Sjöändavägen skall grusas upp och dräneras.  

Nu håller vi tummarna för att vaccinet kan komma fram till oss och göra sitt så att vi kan återgå 

till normala bygdegårdstider igen. Var rädda om er och håll ut så ses vi. 

Mvh Roger 

 

VALBORGSFIRANDE 

Bygdegårdsföreningen får återkomma om årets                                                

valborgsfirande  

 

 

Seniorgympa 

Under pandemin ersätter vi gympan med promenader med medhavd fika. Vi går olika 

rundor på ca 1 timma exklusive fikat. Torsdagar kl.10:00. För mer info kontakta Kristina 

0703553120. 

Bygdegårdens Årsmöte  
Vi tittar på att förlägga årsmötet till maj med förhoppning om att vaccinationer 
är igång, att vi kan vara utomhus vid grillplatsen och att antal smittade då har 
gått ner så att vi har fått lättare regler från FHM. Styrelsen återkommer med 
inbjudan. 



 

 

 

 

 

 

 

Bokcirkel med social distansering i somras 

Stick café 2021 

Datumen är 6 feb, 6 mars, 10 april, 8 maj, 14 aug, 11 sept, 9 okt, 13 nov. 
Tag med fika! Kaffe och te kokar vi i bygdegården. Kostnad 10 kr till bygdegården. 
Tid som vi brukar 10oo-13oo.Ingen föranmälan krävs utan bara kom med ditt "sticke" 
eller "sye"! 
Vill du ha mer information kontakta Gudrun 0472-260014 eller 070-2977617 
9 jan hade vi stickcafe för första gången i år!  Vi satt med 6 meters avstånd o hade 
jättetrevligt! 

Asa Bokcirkel  
18e februari: Oxögat – Ida Andersen 

25e mars: Bergens Stjärnor – Jojo Moyes 

29e april: Quichotte – Salman Rushdie 

3e juni: Trädens hemliga liv – Peter Wohlleben 

 

P.g.a. COVID så bestämmer vi närmre datum om vi träffas, och kanske startar upp 

grillen och ses på bygdegårdens uteplats. Vill du ha mer info, gå in på vår FB 

grupp, kontakta Kristina Manna eller maila info@asabygdegard.se.  
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Välkomna till ett digitalt Asa sockenråds årsmöte den 

18e mars kl.19  

Två årsmöten hålls efter varandra. Först det framskjutna årsmötet för 2020 och sedan 

2021 års årsmöte. Mötet kommer att vara digitalt på Teams.  

På mötet medverkar även Årets Kronobergare Emma Ekaremål, Asa Herrgård. Den 

som anmäler sig kommer också att bli bjuden på en smörgåsbakelse från Asa Herrgård. 

Mer information kommer i separat kallelse i din brevlåda och på hemsidan www. 

Asasocken.se. Ta chansen att testa något nytt om du inte varit med på ett digital möte 

innan, instruktioner kommer ges. 

Har du någon motion eller fråga som du vill ta upp mejla oss på 

asa.sockenrad@gmail.com   

  Asa sockenråd 

 

Intresserad av att hyra Bygdegården? 

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

hisshultgard@hotmail.com eller info@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  
__________________________________________________________________ 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

 

mailto:asa.sockenrad@gmail.com
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

Mycket preliminärt program för 2021 från Asa Hembygdsförening 

Coronaläget och restriktioner avgör vad som går att genomföra. Vi återkommer i nästa 

nr av Bygdebladet. 

 

Årsmöte  4/4 

Vårstädning 24/4 

Asadagen 6/6 

Midsommarfirande 25/6 

Slåttergille 14/7 

Arbetskväll 26/7 

Hembygdens Dag 1/8 

Byavandring 5/9 

…………………………………………………………………… 

Hälsning från Asa Föreläsningsförening  

Bästa Asabor, 

Inför ett nytt år har jag vid många tillfällen hört folk säga; "Nytt år nya möjligheter". I 
många fall har detta stämt. När det gäller det nya år som vi nyligen påbörjat kanske vi 
inte till fullo kan stämma in i detta påstående. Vi har lagt ett mycket underligt år bakom 
oss, ett år då vi fick ändra på mycket som vi planerat i början av 2020. Så här i 
efterhand kan man väl säga att ingenting blev sig likt under året 2020. Det var inte bara 
ett fåtal som drabbades av förändringarna utan alla fick mer eller mindre känna av vad 
ett litet Virus kan ställa till med. Nu får vi se fram emot och hoppas att den vaccination 
som är planerad kommer att göra skillnad.  

För oss i Asa Föreläsningsförening blev det inte hellre som planerat. Föreläsningar som 
var bokade fick ställas in, för det gick ju inte att göra som budet löd, "Ställ om", eftersom 
våra föreläsningar brukar samla ett större antal besökare än vad som var och är tillåtet. 
Vi hade i varje fall möjlighet att hålla vårt årsmöte den 9 september 2020. Då kunde vi 
konstatera att medlemsantalet ökat under året med 24 medlemmar, vilket vi är mycket 
tacksamma för. Vi hade haft 5 föreläsningar under året med ett snitt på 88 besökare per 
gång, mycket bra. Vi kunde också välja in 2 nya ledamöter och 1 ersättare i styrelsen 
vilket är glädjande. Efter dessa rapporteringar så beslutade vi att Asa Föreläsning 
kommer att fortsätta sin verksamhet ett år till. 

Som ni förstår gick det inte att hålla några föreläsningar under hösten 2020 och våren 
2021. Nu får vi hoppas och tror att läget ska förbättras så vi kan börja med föreläsningar 
till hösten. Vi i styrelsen ser i varje fall fram emot att det ska lyckas och vi hoppas att du 
gör det samma. 

Vi önskar dig en fortsatt fin vinter och därefter en härlig vår då vi får möjlighet att mötas 
som förut. 

Till dess SKÖT OM ER. 

Hälsar styrelsen genom Holger Petersson 
 
 



 

 


