
 

 

Nr 3 September – December 2021                                            Info från Asa Bygdegårdsförening 

Hej alla bygdebladsläsare och medlemmar ! 

Vi har tittat mycket på vår föreningsform i styrelsen och i samband med det har vi 

konstaterat att enligt våra stadgar och andra regler så måste vi ha ett aktuellt 

medlemsregister. Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar. 

Vi hoppas att ni…som vi i många år arbetat för och tillsammans med, vill registrera er 

som medlemmar oavsett om ni vill vara mer eller mindre aktiva i vår förening. 

Detta register hjälper oss också att snabbare o effektivare nå ut till er med information, 

inbjudningar och annat som berör vår bygd. 

Ni kan göra detta genom att fylla i talongen på sista sidan och lämna i samma postlåda 

som Årets Asabo vid bygdegården. Alternativt kan ni maila oss er info på 

info@asabygdegard.se. I nuläget tar vi ingen medlemsavgift. Den frågan tas upp vid 

ordinarie årsmöte. 

 Styrelsen 

  

Ny fin parkering har nu ordnats på en 

av sommarens sista dagar. Vi kommer 

så småningom också att sätta upp 

lyktstolpar.  



NY STYRELSE 

Vi hade årsmöte den 20 Juni i bygdegården och till ny styrelse valdes: 

Ordförande: Roger Svensson, Hisshult 0705265039 

Vice ordförande: Lou Wingsand, Kalvhult 0733053777 

Sekreterare: Jenny Liljengren, Hjälmaryd. 0708938177 

Kassör: Britt Giraud, Silkeryd 0702156324 

Ledamöter: Stefan Wingsand, Kalvhult, 0700953300, Roger Hallén, Hångeryd 

0703960607och My Wassvik Allgunneberg 0707511279 

Suppleanter: Kay Svensson, Mössjöås, Arne Eliasson, Rössjöhorva, Marc Giraud, 

Silkeryd och Stefan Bergqvist, Braås  

………………………………………………… 

Luciafest 11 december kl.18 

Sedvanligt Luciafirande i bygdegården med underhållning, tomtegröt 

och skinka, lotterier, fika och tomten hälsar på.  

Årets Asabo premieras. 

Eftersom detta är vårt första arrangemang efter COVID 19 så ber vi 

om intresseanmälan så att vi kan se till att alla får gröt !  

Maila info@asabygdegard.se eller ring My 0707-511279 senast 

29nov 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stick café 

Två tillfällen under hösten: 9 okt och 13 nov. kl.10-13. Ingen föranmälan krävs utan 

bara kom med ditt ”sticke” eller ”sye”. Tid som vi brukar 10:00 -13:00. Kostnad 10 kr 

till bygdegården. Vill du ha mer information kontakta Gudrun 0472-260014 eller 070-

2977617 

Asa Bokcirkel 

Gillar du att läsa? Vi träffas torsdagar kl.19.00 och fikar och pratar 

om boken vi läst. Om du inte har varit med tidigare, är det bara att 

komma!  

7 oktober: Moa Herngren - Svärmodern 

11 november: Tove Alsterdal – Rotvälta 

16 december: Elenore Holmgren – Sista Sommaren 
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Asa Julstuga i Bygdegården                                    

Lördag – Söndag 20 - 21 november kl 12-17           

 

      Här hittar du bl.a handarbeten, hembakat, slöjd etc. 

      Tillfälle att köpa julklappar till nära och kära eller att bara 

umgås. Servering och lotteri som vanligt 

 

VÄLKOMNA 

JULSTUGEGRUPPEN 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

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@bygdegarden.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 

0708938177 eller maila info@asabygdegard.se 
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Mopedrally – Rätta svar och vinnare! 
Fråga Svar 1 X 2 

 
Vem är detta? 

The Stig   2 

Vem var den sista boenden på Torpet Nyland? (Torpet mellan Burken och Grissjön) Ida  X  

 
Torgny Rikardsson spelas av? 
 

Robert 
Gustafsson 

 X  

Hur har skräppan fått sitt namn? 
 

Den låter mycket 
när det regnar  

1   

Vad kallas detta bakverk – vanligt vid jul? Struva 1   

Vem är denna svenska författarinna?  Elin Wägner 1   

Till Statarkonflikten i Asa kom Gunnar Sträng, hur tog han sig dit från Lammhult? Cykel   2 

Hur många VM guld har Tove Alexandersson totalt i orientering? 10*  X  

En känd miljardär flög nyligen till rymden - vem? Richard Branson  X  

Vilket lands flagga är detta?  
Österrike 1   

Njupeskärs vattenfall är Sveriges högsta på 90m. Vilken nationalpark ligger det i? Fulufjället  X  

Vilken klassisk TV serie var dessa två med i? 

 

Familjen 
Macahan 

 

1   

HUR LÅNGT ÄR SNÖRET? 3560 mm 

 

 

*Vid tiden för skapande av tipset var det 10, men under VM under samma tid tog Tove 5 till. Men svaret hade 

blivit detsamma - X 

TACK TILL DE SOM ORGANISERADE BANAN: Gerry Gylfe och Marc Giraud 

TACK TILL ALLA SOM DELTOG! Nästa år hoppas vi på sedvanligt mopedrally 

  



 

 

Glada vinnare av Mopedrally: 

 

1a Pris: Mikael Averskog – Ostbricka o annat gott 

2a pris: Gert Nilsson – Höstblommor 

3e pris: Rolf Berggren – Kaffe & Choklad 

Pris för närmsta skiljefråga: Mats-Olof Bengtsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



_____________________________________________________________________ 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

Asa Kyrka 

Söndag 10 okt. kl. 10.00 Tacksägelsegudstjänst och Skördeauktion. Präst: Tobias Stark. Kantor: 

Charlotte Forsberg. Gåvor till auktionen mottages tacksamt  

Fredag 5 nov. kl. 14.00-17.00 Gravsmyckningskaffe.  

Söndag 7 nov. Minnesgudstjänst. Tid meddelas senare  

Söndag 5 dec. kl. 10.00 Mässa. Präst: Tobias Stark. Kantor: Charlotte Forsberg  

Lördag 25 dec. kl. 07.00 Julotta. Präst: Tobias Stark. Kantor: Charlotte Forsberg  

Med reservation för eventuella ändringar!  

Asa Kyrkas Verksamhetsråd 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hälsning från Asa Föreläsningsföreningen 

 
Bästa Asabor, 
 
Efter den fina sommaren som vi har haft hoppas vi att det också blir en skön och vacker höst. 
Passa därför på att ta vara på tiden och njut av höstens vackra färger i naturen, och en klarblå 
himmel, den härliga höga höstluften som vi hoppas att vi får känna av även denna höst. 
 
Vad vi däremot inte får denna höst är att gå till Bygdegården för att deltaga i några föreläsningar. 
Under rådande förhållanden, med Covid 19, har styrelsen beslutat att inte hålla några 
föreläsningar i höst. Kanske ett tråkigt beslut för många. 
Vår förhoppning är att det kommer att bli lättnader på myndighetens beslut så vi kan sätta igång 
med föreläsningar på nyåret 2022.  
 
Något som vi i styrelsen har påpekat tidigare är, av vi behöver bli fler personer som vill ansluta sig 
som medlemmar och engagera sig i föreningen för att den ska kunna fortleva. Vi är glada för de nya 
medlemmar vi fick under förra året men plats finns för fler. Eftersom det finns de som talat om att 
lämna styrelsen så behövs nya krafter som tar vid.  
 
Vi planerar att ha vårt årsmöte torsdagen den 14 oktober kl.19.00 i Asa Bygdegård. Då är du 
välkommen även om du inte är medlem. Då kommer vi att samtala om hur vi tänker att det ska bli 
med föreningen framöver. Du kanske finns som känner att det skulle vara en uppgift för dig att 
engagera dig i, eller om du har synpunkter redan nu på hur det ska bli med föreningen, programval 
eller något annat. Då kan du kontakta Holger Petersson Tel: 0472-260678 
holger.petersson.38@gmail.com eller Hans Falk Tel: 070-53145 31  hans.falk@telia.com  
Kommer du till årsmötet så vill vi att du anmäler dig till någon av ovanstående senast 7 oktober. 
 
Med dessa rader vädjar vi om en uppslutning kring föreläsningarna i Asa. Vår förhoppning år att 
just Du vill vara med och hjälpa till så vi slipper att lägga ner föreläsningsföreningen, utan att den 
kan leva vidare till glädje för Asabygden. 
 
Hälsningar styrelsen genom 
Holger Petersson 
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Rösta fram Årets Asabo för 2020/2021 

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: 
Stefan Bergqvist, Asa sockenråd, Lars-Johan & 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, Maj Svensson, 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  2020/21 

Jag röstar på:____________________________________________________________ 

Motivering:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Signatur:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

 

 

MEDLEMSKAP I ASA BYGDEGÅRDSFÖRENING: 

Ja, jag vill vara medlem i Asa Bygdegårdsförening  

Namn: 
Email adress: 
Adress: 
Telefon: 

 

Jag samtycker härmed att Asa Bygdegårdsförening hanterar mina personuppgifter enligt PUL 

och GDPR.  

Lämna i postlådan på bygdegårdens anslagstavla, tack 

 

http://asabygdegard.se/arets-asabo/

