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Info från Asa Bygdegårdsförening

Hej alla bygdebladsläsare!
I höst har vi så smått öppnat upp i bygdegården. Kristina och My
organiserade en trevlig eftermiddag med julpyssel. Vi planerar något
liknande till våren/påsken.
Vi organiserade även Luciafesten, fast i nytt format utomhus. Många
kommenterade hur mysigt detta var, kanske vi får titta på fler
utomhusarrangemang.
Belysningen är nu uppe till parkeringen, och det ser trevligt ut att
komma från Lammhult mot Asa och mötas av en upplyst
informationstavla.

Mvh Roger

Grattis Irmelin och Bernhard till
utmärkelsen årets Asabo 2021!

ÅRSMÖTE 2022 fredagen 4e mars kl.19:00
Asa Bygdegårdsförening och förvaltningsgruppen för Årets Asabo
inbjuder till årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom
till årsmötet och framför dina idéer om vad Du tycker ska göras.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.
Styrelsen och Förvaltningsgruppen Årets Asabo

Seniorgympa
Gympan fortgår torsdagar kl. 10.00. Anmälan till Kristina Manna. Med reservation för
Corona restriktioner. VÄLKOMNA!

Asa Bokcirkel
27e januari: Shuggie Bain av Douglas Stuart
10e mar: De Osannolika Systrarna Soong av Jung Chan
21e apr: Bioadlaren från Aleppo av Christy Lefteri
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
Nyfiken på vilka böcker vi läst?: http://asabygdegard.se/asa-bokcirkel/

Asa Sockenråds årsmöte 2022 torsdagen den 31 mars kl 19.00
Alla hjärtligt välkomna till Asa Sockenråds årsmöte i Asa bygdegård.
På mötet vill vi hälsa alla permanent inflyttade sockenbor särskilt välkomna.
Mer information i kallelsen som kommer i er brevlåda.

Styrelsen Asa Sockenråd

Vår och Påsk-pyssel söndagen 3e april kl.15-18
Vi samlas i bygdegården och My och Kristina leder och visar olika sorters
pynt och pyssel med vår och påsktema – för ung och gammal! Fika bjuder
bygdegården på. VÄLKOMNA!

Brasa
Vårtal
Tipsrunda
Varm korv
Fika

VALBORGSFIRANDE 30e april kl.19:00

VÅRFEST!
Vi hade tänkt att återuppta traditionen med vårfest den 5e mars och hade underhållning bokad. Men
med rådande Coronaläge så återkommer vi om detta. kanske vi tittar på att ta det längre fram i vår
och hoppas att läget är lite annorlunda då.
Styrelsen

Ett Stort Tack!
11 decembers Luciafest blev annorlunda. Eldkorgar, marschaller, snötyngda träd,
värmande glögg och luciatåg gjorde kvällen till något alldeles extra. Att vi sedan
överraskande blev utsedda till Årets Asabor gjorde oss mycket glada.

Irmelin & Bernhard

Hälsning från Asa Föreläsningsförening
Bästa Asabor!
Som många av er troligtvis lagt märke till, och kanske saknat, så har vi inte haft någon föreläsning
sedan den 4 mars 2020. Den kvällen var det Gert Blom som spelade och berättade sina minnen
från tiden som dansbands musiker. Den föreläsning som, Ulrik Johansson från Styragårdens
trädgård skulle hållit den 25 mars 2020 fick vi på grund av de restriktioner som rådde, ställa in.
Vi fick i alla fall möjlighet hålla våra årsmöten 2020-09-09 och 2021-10-14. Vid det senaste
årsmötet var det ett 20-tal personer som deltog. Trubadur Johan Argus spelade och sjöng,
"Sånger från förr till nu". Så var det sedvanliga Årsmötesförhandlingar och givetvis fika. Efter
konstituerande sammanträde består styrelsen av, ordf. Holger Petersson, kassör Anna
Håkansson, sekreterare Anna-Karin Sivertsson, vice ordf. Kay Svensson, övriga ledamöter Inglis
Hultberg, Marianne Knutsson, Frida Åhl Gustavsson, ersättare i styrelsen är Lena Petersson,
Yngve Hultberg och Gert Nilsson. Revisorer blev Stanley Ståhl och Bengt-Ivar Peterson och
valberedning Alvar Liljengren och Håkan Palm. Holger Petersson tackade avgående
styrelseledamöterna Hans Falk och Ingrid Karlsson för deras mångåriga arbete i styrelsen, och
överlämnade blommor.
Det beslut som togs på årsmötet om att hålla 3 föreläsningar, våren 2022, har vi planerat för och
bokat lokal och föreläsare. I nuläget verkar det något osäkert hur det kommer att bli med detta. Vi
har därför fattat beslut om att låta bokningarna stå kvar och avvakta om läget förbättras.
Avbokning kan vi göra närmare dagen för respektive föreläsning. Vi följer givetvis Regeringen och
Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi tycker givetvis inte att detta är roligt, men hoppas att ni
har förståelse för vårt beslut.
Datum för föreläsningarna är onsdagarna 9 februari, 2 mars och 23 mars kl.19.00 i Asa
Bygdegård. Om det blir möjligt att hålla föreläsningar kommer information om detta ca 10
dagar innan.
Du kan även få info av följande personer: Holger Petersson, Tel: 0472-260678. Inglis Hultberg
Tel: 070-3564705, Anna-Karin Sivertsson Tel: 073-5232704, Anna Håkansson Tel: 070-2629299.
Hälsningar och en önskan om ett GOTT NYTT ÅR.
Styrelsen genom Holger Petersson

Stick café
Datum 2022: 15 jan. 12 feb, 19 mars, 23 april, 21 maj, 13 aug,10 sept, 8 okt och 12 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 070-2977617

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser

Asa Kyrka
Sön. 27 februari kl. 10.00 Mässa. Präst: Harald Gustafsson Kantor: Charlotte Forsberg. Kyrkan
bjuder på fika med semla
Sön. 10 april kl.17.00 Meditativ Gudstjänst. Präst: Tobias Stark. Kantor: Charlotte Forsberg
Sön. 17 april kl.10.00 Påskdagsmässa. Präst: Bestäms senare. Kantor: Charlotte Forsberg.
Kaffe och Påsktårta

Asa Kyrkas Verksamhetsråd

Asa Hembygdsförening
Vilka var de som utvandrade från Asa?
Hej alla som bor i eller har anknytning till Asa - vi behöver
er hjälp!
Hembygdsföreningen har påbörjat en kartläggning av
utvandringen från Asa som pågick ungefär mellan 1850
och 1930. Omkring 700 personer födda i Asa utvandrade
då, de allra flesta till USA, några till Kanada, en del till
Tyskland och Danmark.
Vi vill försöka spegla människorna bakom denna stora folkomflyttning och förändring i socknens
liv. Ett första mål är att fånga några enskilda människoöden i den stora strömmen av utvandrare.
Tanken är att det ska bli en utställning på Asa-dagen 2022.
Vi vill därför gärna ha bilder, brev och andra dokument, uppgifter om vart utvandrarna från Asa
tog vägen, var de slog sig ner, vad de sysslade med, vilka som kom tillbaka. Kanske finns det i
just dina gömmor sådant material som skulle kasta ljus över ett viktigt och spännande kapitel i vår
sockens historia.
Vi planerar också att starta en studiecirkel under våren för att diskutera och samla fakta. Tveka
inte att ta kontakt med Hembygdsföreningen om du har uppgifter och dokument av intresse.
Irmelin Andersson, irmelinandersson@hotmail.se 070 5619683 Carin Stenström,
carin.stenstrom@posteo.net 076 6284654
____________________________________________________________________
Intresserad av att hyra Bygdegården?
Kontakta Åsa eller Roger på tel 070-3768071 eller 070-5265039 eller via 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. 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

