
 

 

Nr 3 September – December 2022                      Info från Asa Bygdegårdsförening 

Hej alla Bygdebladsläsare! 

Vi har börjat återgå till det normala igen i bygdegården med 

evenemang och uthyrningar efter två stillsamma Corona-år.  

Vårt mopedrally hade i år rekordmånga deltagare– hela 85 

ekipage – detta var otroligt roligt och vi hoppas att det blir lika 

många nästa år. Vi hade även reportrar från både 

Växjöbladet Kronobergaren och Classic Motor på plats. 

Vinnare av Mopedrallyt var Asa-sonen Göran Johansson 

(Lönsås). 

Framöver ligger det sedvanliga evenemang som 

föreläsningar, stickcafé, bokcirkel, julstuga osv.  

Vi är glada och tacksamma för alla som vill vara hos oss men är samtidigt oroliga för 

kommande höga elräkningar. För att gardera oss för dessa kostnader måste vi i vissa 

fall, där det gått åt mer el än förväntat ta ut ett elpris-tillägg utöver hyran. 

Bygdegården drivs av ideella krafter och kan utnyttjas av alla bl.a tack vare att vi har en 

sund ekonomi – men med de elpriser vi ser nu finns det stor risk att kassan går back om 

vi inte vidtar åtgärder. 

Vi hoppas på stabila elpriser, en vacker höst och att vi ses i vår bygdegård ! 

Styrelsen 

……………………………………………………………………………………………… 

 Gymnastiken börjar 8e September kl.9 i bygdegården 

 



 

 Luciafest 10 december kl.18 

 

Vi fortsätter med utomhusfirande även i år, vi 

tänder grillen, serverar fika, lotterier och 

chokladhjul. Lucia-tåg och Tomten kommer 

och hälsar på. Årets Asa-bo offentliggörs och 

premieras.  

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. 

 

 

 

Julstuga 19 - 20 november 
 

Här hittar du handarbeten, hembakat, slöjd etc. Ett tillfälle att köpa 

julklappar till nära och kära eller att bara umgås. Servering och 

lotteri som vanligt.  

VÄLKOMNA! 

JULSTUGEGRUPPEN 

…………………………………………………………………… 

 

Stick café 

Två tillfällen under hösten 8 okt & 12 nov. kl.10-13. Ingen föranmälan krävs utan bara kom 

med ditt ”sticke” eller ”sye”. 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!  

6 Oktober: Kjell Westö – Hägring 38 

17 november: Björn Lindeblad – Jag kan ha fel 

15 december: Arash Sanari - Sverigevänner 

 

9e oktober åker vi till Gemla och besöker Pär Lagerkvists museum 

Vill du vara med eller har frågor – kontakta Kristina 0703553120 
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Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

Asa Kyrka 

Söndag 25/9 kl. 14.00 Mässa 

Präst: Lennart Johnsson 

Kantor: Magnus Jakopsohn 

 

Sön 9/10 kl. 15.00 Musikgudstjänt och 

Skördeauktion.  

Gåvor mottages tacksamt! 

Präst: Melina Blomqvist 

Kantorer: Dorothea Knust och Erik Källner samt 

Bergundakören och Öjakören 

 

Lördag 22/10 kl. 17.00 Musikgudstjänst - Tankar och 

toner inför helgen 

Ingemar Nordström kommer 

Präst: Leif Adolfsson. Kantor: Charlotte Forsberg 

 

Program för november och december publiceras i Trovärdigt, tidningar, affischer och 

Facebook 

Asa Kyrkas Verksamhetsråd 



Hälsning från Asa Föreläsningsförening 

 

Bästa Asabor                   
Trots att vi nu har kommit in i September skiner solen från en klarblå himmel vilket den 
har gjort närapå hela sommaren När man nu kommer ut känns det att luften har blivit 
svalare, och då är det lätt att räkna ut att vi har snart hösten här. När nu hösten  börjat 
knacka på så stilla, kom ihåg att den kan ju vara en av de bättre och finare årstiderna 
med sitt vackra färgspel. Jag hoppas att ni under de fina sommardagarna laddade upp 
batterierna inför hösten och passade på att njuta av solen och ljuset. Hösten är kanske 
den tid på året då åtskilliga föredrar att söka sig inomhus, ja i den goa stugvärmen.  
 
För Asa Föreläsningförening är ju hösten starten på det nya verksamhetsåret, så även 
detta år. Vi hade vårt årsmöte den 31 Augusti i Bygdegården Fraggahult, med god 
uppslutning av medlemmar. Årsmötesförhandlingarna klarades av ganska så snabbt, 
vilket berodde på att valberedningen, skött sitt jobb på ett bra sätt, men också att det blev 
omval till alla poster. Årsmötet beviljade styrelse och kassör full och tacksam 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, vilket vi är tacksamma för. Efter fikat 
visade Håkan Palm Lädja vackra bilder från naturen och fågellivet på Öland. Håkan 
berättade också om några av de människor han mötte under sitt snickarliv. 
 
Styrelsens förslag att hålla 3 föreläsningar på vardera hösten och våren godkändes. 
Vi har fått förslag på föreläsare och har satt ihop ett program för hösten 2022.  
Efter det strul som varit de 2 senaste åren med inställda föreläsningar, restriktioner med 
ett visst antal besökare nu är över, är vi i styrelsen glada över att komma i gång igen. Vår 
förhoppning är nu att de planerade föreläsningarna ska intressera åtskilliga personer att 
komma med. 
Vi önskar att du får en fortsatt fin höst med många vackra naturupplevelser och att vi ses 
i Fraggahult den 28 September, till dess SKÖT OM ER. 
 
Hälsar styrelsen genom 
Holger Petersson 
 

PROGRAM HÖSTEN 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag 28 September Kl.19.00 
INGE FRIDÉN, Jönköping Är tillbaka med programmet, 

"SÅNG OCH MUSIK FÖR VUXEN PUBLIK" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag 19 Oktober Kl.19.00 
ERIK ERICHSEN, Ydre 

"MAN TAGER VAD MAN HAVER" 
Dr Erik Erchsen - känd som "Rebellkirurgen" - Berättar med ord och bilder, 

om sitt arbete som kirurg på ett missionssjukhus i Etiopien, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag 9 November Kl.19.00 
OLA KORSFELT, Korsberga 

Denna kväll berättar Ola om "SVENSK-AMERIKANEN KALLE PÅ DILLEN" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Föreläsningarna sker i samarbete med Sensus Studieförbund och Kultur & Fritid i Växjö 

Kommun 
Inträde 100 kronor inklusive Kaffe, Fralla och Kaka 

 

VÄLKOMMEN ! 
 



 

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 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Rösta fram Årets Asabo för 2022 

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, Bernhard & Irmelin Andersson, 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, 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  2022  

Jag röstar på:____________________________________________________________ 

Motivering:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Signatur:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 
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