
 

 

Nr 2                      Maj– Augusti 2021  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

Våren försöker infinna sig men hålls i skrivande stund tillbaka av kyliga vindar, samt att 

pandemin håller oss i ett rejält grepp ännu. Förhoppningsvis kan vi anordna mer 

tillställningar när restriktionerna lättar och fler har fått vaccinet.  

I bygdegården är det stiltje, men vi ska iordningställa parkeringen och även fixa lite mer 

utebelysning och lite annat småfix. Under sommaren satsar vi på mopedrally med ett 

liknande upplägg som vi hade till tipsrundan för Valborg.  

Var rädda om er och ha en bra sommar så ses vi förhoppningsvis till hösten som vanligt! 

Mvh Roger  

Årsmöte 2021 

Välkomna till vårt årsmöte söndagen 20 juni kl.16.00. Vi hoppas på fint väder så vi kan 

sitta utomhus vid glest placerade bord. Smörgåstårta serveras. 

Vår sekreterare Martina flyttar norröver så valberedningen letar nu efter ny 

styrelsemedlem 
 

Mopedrally 2021 

Vi kommer att använda öppen start. Tipsrundan sitter uppe från 24e juli 

till 8e augusti. Tipslappar sitter på anslagstavlan. Betalning sker via 

swish. Vi återkommer med mer detaljerad inbjudan! 



 

 

6e juni – Asa dagen men även lupinernas 

dag 

Vi skulle vilja slå ett slag för bekämpningen av lupinerna längs 

vägarna. De ökar markant i Asa och visst är de vackra när de 

blommar men de ses som en invasiv art på bekostnad av våra 

ängsblommor. Till nästa år planerar vi en gemensam aktivitet 

där vi samlas för att plocka Lupiner – men i år vill vi uppmana till 

eget plock för att påbörja en minskning. Lupiner måste dras upp 

med roten, och innan de fröar, därav är början på juni en bra tid. 

Var noga med att lägga avfallet till förbränning! 

Asa Bygdegårdsförening & Asa Sockenråd 

 

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 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 

  

Stick café 

Följande datum fortsätter som planerat: 14 aug, 11 sept, 9 okt och13 nov. Tid som vi brukar 
10:00 -13:00. Kostnad 10 kr till bygdegården.Ingen föranmälan krävs utan bara kom med ditt 
"sticke" eller "sye"! Vill du ha mer information kontakta Gudrun 0472-260014 eller 070-2977617 
 

Asa Bokcirkel  
4e juni: Trädens hemliga liv – Peter Wohlleben 

16e juli: Glasfåglarna – Elsie Johansson  

27e augusti: Innan Molnen kommer – Marie Jungstedt 

 

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.  
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Inge i Asaryd fick vidareförmedla andra pris till 

Pierre och även Lenas pris för närmsta gissning 

på snöret 

Ett stort tack till alla som deltog och även 

de glada kommentarer vi fick på 

svarstalongerna! 

 

Valborgstipset – rätta svaren 

Fråga Svar 1 X 2 

Vem blev årets Asabo 2007? Alvar Liljengren   2 

När bildades Asa Sockenråd? 2013 1   

Prince Philip var släkt till Danska kungahuset – hur? Syssling med Fredrik IX   2 

Från vilken stad kommer ishockey-laget Brynäs? Gävle   2 

Vad heter Prins Carl-Philips tredje barn? Julian  X  

Vad heter Författaren som skrev uppföljaren till Stieg Larssons Millenium trilogi? David Lagercrantz  X  

Förutom soldat, vad annat yrke hade Per Magnus Tagg Skräddare 1   

Vilket material förknippas med 1 års bröllopsjubileum? Bomull   2 

Vilken stad befinner du dig i om du besöker Blå moskén? Istanbul  X  

Vem är generaldirektör för folkhälsomyndigheten? Johan Carlson 1   

Vad hette uppdraget som förde de första människorna till månen? Apollo 11 1   

Vilken asagud red omkring på grisen Gyllengalte  Frej   2 

HUR LÅNGT ÄR SNÖRET? 1777mm 

  

Gerry fick ta emot först priset och även 

vidareförmedla tredje pris till Sara 

1:a pris – Gerry Gylfe 

2:a pris - Pierre P.L. 

3e pris - Sara Gylfe 

Pris för skiljefrågan - Lena Petersson 

 

Priserna skänktes av våra lokala företag i Asa: 



Asa Kyrka 

Söndag 6 juni Musikgudstjänst 
17.00, 18.30, 20.00                    
Johanna Stavert – cello             
Magnus Jakopsohn – piano         
Tobias Stark - präst.                          
Max 8 besökande/tid. Föranmälan 
krävs. Tel 0470 704940  

Midsommardagen 26 juni 
Skogstemplet 14.00.              
Tobias Stark – präst             
Magnus Jakopsohn - kantor               
Medtag egen fikakorg  

Söndagen 1 augusti 
Friluftsgudstjänst Ordenshuset i 
Kråketorp 14.00.                    
Lars-Gunnar Selinder - präst 

___________________________________________________________________ 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

Program för Asa Hembygdsförening 2021 (Om nu allt går som vi hoppas)  

14 juli Slåttergille kl.17.00 
Hembygdsgården. Ta med lie/räfsa  
26 juli Arbetskväll kl.17.00 vid 
Ordenshuset. Ta med räfsa/grästrimmer  
1 augusti Friluftsgudstjänst kl.14.00 
Ordenshuset. Om möjligt kyrkkaffe  
15 augusti Hembygdens Dag kl.14.00 
Ordenshuset  
5 september Byavandring kl.14.00 i 
Hisshult Ta med fika!  
26 september Årsmöte kl.14.00 
Ordenshuset 

 
Styrelsen/ Irmelin 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

   

 

                                                       
             
             
                      

Med reservation för ändringar beroende på pandemin / Asa Kyrkas Verksamhetsråd   
                           


