
 

 

Nr 2                      Maj - Augusti 2022  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

Uthyrningarna har kommit igång under våren och vi fick även 

ta del av bra föreläsningar igen. Tyvärr kantas våren av kriget 

i Ukraina och Bygdegårdens styrelse tog beslutet att ställa 

bygdegården till kommunens förfogande om flyktingboende 

skulle vara aktuellt. Så här långt verkar det inte vara behövt 

och vi fortsätter med våra aktiviteter som vanligt.  

Vi vill tacka alla som kom till vårt valborgsfirande, de som 

skänkte priser till vårt bingo (ICA, Blomsterhandeln, 

Lövholmens Café, Asa Herrgård, Långsryds Gård och Vårat 

Fik). Även ett stort tack till Irmelin och Stefan som höll i 

vårtalet + Majken och Anna som stod för fin underhållning. 

Väl mött i bygdegården framöver! 

Mvh Roger, ordförande 

 

 

 
 

Asa Bokcirkel  
2e juni: Flickan som fick en röst – Abe Dare 

14e juli: Alla Ljuger – Camilla Grebe 

25e augusti: Stöld – Ann-Helen Laestaduíus  

 

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/  

                                                                                         

 

http://asabygdegard.se/asa-bokcirkel/


 

Seniorgympa 

Gympan fortgår torsdagar kl. 09.00. Uppehåll Juni, Juli och halva Augusti. 

Anmälan till Kristina Manna 070-3553120. VÄLKOMNA! 

 

Tillverkning av gräskronor 25e 
maj kl.18 

Kristina visar och sedan vi får tillverka egna 

gräskronor. Medtag egen fika och sax.  

Alla Välkomna – gammal som ung! 

 

 

MOPEDRALLY & Grill lunch 31e juli 
 

 

Vi återgår till traditionsenligt mopedrally 

med gemensam start kl.10 

Bygdegårdsföreningen säljer grillat och hembakat. 

Om du inte kör, kom och se starten och ta sedan 

lunch hos oss! 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

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 

  

Stick café 

Datum 2022: 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 

mailto:hisshultgard@hotmail.com
mailto:info@asabygdegard.se
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_____________________________________________________________ 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

Asadagen med nationaldagsfirande  

Asa sockenråd, föreningarna i Asa, Asa Herrgård och Svenska kyrkan är 
glada att åter kunna arrangera Asadagen. Vi ses den 6 juni 2022.  
 
 
Diverse aktiviteter kommer finnas på båda sidor om Asasjön. Asa bussen tar dig gratis mellan 

herrgårdssidan och kyrk/hembygdsidan ToR, så låt bilen stå still på parkeringen. 

Vid herrgården arrangeras flera minibröllop under dagen. Ångaren Thor anländer ca kl. 12:45 och 

har du tur finns möjlighet att åka en kort runda med Thor uppe i Asa.  

Flagghissning, musik och nationalsång kl. 13 vid Asa Herrgård.  

Sommarlunch och jordgubbstårta kan avnjutas från kl.11, boka bord.  

Försäljning av till exempel närproducerade produkter, tipspromenad m.m. finns här också. ”Hugo 

Stinnes” kommer och kan ta med er på en 

tidsresa.  

Hembygdsgården, Kyrkan, Asa vandrarhem och 

Duvekvarn öppnar kl. 14. På Asa vandrarhem 

finns glass och fika.  

Kl. 18 avlutas Asadagen i Asa kyrka - se nedan. 

Hela programmet kommer ut i maj.  

Alla är hjärtligt välkomna att fira med oss. Vi ser 

fram emot en Asabra dag. 

 

Asa Kyrka 

Mån. 6 juni kl. 18.00 Nationaldag och Asadag. Musik i folkton med Dorothea Knust och Ulrika 
Gunnarsson. Mellan 14.00 och 18.00 Utställning: Änglar i konsten och lyriken med Nanne 
Nyander från Hångeryd  

Midsommardagen 25 juni kl. 14.00 Friluftsgudstjänst vid Skogstemplet  

Tors. 14 juli kl. 19.00 Musik i Sommarkväll med vokalgruppen Aura och Charlotte 
Forsberg  

Sön 7 augusti kl 14.00 Friluftsgudstjänst vid Ordenshuset i Kråketorp med Lennart 
Johnsson och Charlotte Forsberg 

Asa Kyrkas Verksamhetsråd  



 

Asa Hembygdsförening 

Sön 22 maj kl 14.00 Byavandring i Hisshult del 2. Erik och Kristina Hagerby visar sina 

byggnader vid Grisjön. Medverkande är Stefan Holmberg från Wederslöfs Byggnadsvård och Kjell 

Gustavsson, som berättar om vård och restaurering av jordkällare. Samling vid Olles såg. Medtag 

fika.  

Mån 6 juni Asadagen. Hembygdsgården 14.00 - 17.00. Utställning om emigrationen från Asa. 

Gofika och lotterier. Under eken kl 16.00: Carin berättar om emigrationen. Ponnyridning och 

lekhörna. Duvekvarn 14.00-17.30 Utställning av Lammhults Fotoklubb, Hantverk och enkel 

servering  

Fre 24 juni Midsommarfirande vid 

Ordenshuset. 09.00                                                               

Vi klär midsommarstången. Medtag fika.                                                                                   

16.00 Dans kring midsommarstången till 

lokala musiker                                                       

Fika med jordgubbstårta, lotteri och 

barnaktivitet  

Ons 13 juli kl 17.00 Slåttergille vid 

Hembygdsgården. Gröt och smörgås. Kaffe 

och kaka  

Ons 27 juli kl 17.00 Gräsröjning vid 

Ordenshuset. Varmkorv och fika  

Sön 7 aug kl 14.00 Hembygdens Dag vid Ordenshuset. Präst: Lennart Johnsson. Kantor: 

Charlotte Forsberg. Kyrkkaffe med hembakat  

Mån 8 aug. Scensommar vid Ordenshuset. Barn och familjeföreställning. Mer information 

kommer! 


