
 

 

Nr 1                      Jan–Apr 2023  Info från Asa Bygdegårdsförening 

 

Hej alla bygdebladsläsare! 

Vi ser nu äntligen en mer normal återgång 

på våra aktiviteter. Luciafesten var tillbaka 

med sitt traditionella program efter ett par 

år med Corona. Detta förstod vi var mycket 

uppskattat, ett varmt tack till barn och 

föräldrar som sjöng och underhöll så fint. 

Framöver har vi årsmöte, hoppas på fin 

uppslutning. Vi vill återigen anordna en 

vårfest och valborg firas traditionsenligt. 

Uppvärmningen i stora salen har varit ett 

huvudbry men vi har löst detta med vårt 

värmesystem. 

Vi ser gärna fler medlemmar till vår 

förening, ni är välkomna att fylla i talongen 

som finns på anslagstavlan eller skicka ett 

email till info@asabygdegard.se  

Vi ses i bygdegården! 

Mvh Roger 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2022 fredagen 3e 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 
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Seniorgympa 
Vi fortsätter gympan under våren från torsdagen den 19/1 kl 10.00. Alla välkomna nya 

som gamla deltagare. VÄLKOMNA! 

 

 

VÅRFEST Lördagen 4e Mars! 

Vi hoppas på att anordna vårfest igen efter uppehåll med Corona. Formerna för detta filar vi 

fortfarande på men hoppas att ni är lika sugna som vi på att starta igång detta igen 

        Styrelsen 

 

 

Asa Bokcirkel  
26e januari: Ödehuset – William Paul Young 

9e mar: Havsboken – Morten A Ströksnes 

20e apr: Sockermen – Karin Smirnoff 

 

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/  

Stick café 2023 

Vi träffas kl.10-13 på följande datum: 14 jan, 11 feb, 11 mars, 15 april, 13 maj, 12 aug, 9 sept, 7 
okt, 11 nov. 
Tag med fika. Kaffe o the finns i bygdegården. 20 kr till bygdegården! 
Har du frågor kontakta Gudrun 070-2977617 

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


 

 

 

ASA FÖRELÄSNINGSFÖRENING 

PROGRAM VÅREN 2023 

 
Onsdagen den 1 Mars kl. 19.00 
JAN-OLOF JOHANSSON Biskop emeritus, Växjö. "LÄSER EGNA KÅSERIER 
OCH BERÄTTAR" 
 
Onsdagen den 22 Mars kl. 19.00 
PÄR RENEVALL Lanthandlare, Tolg . "PÄR BJUDER PÅ EN VISKVÄLL MED 
BERÄTTELSE OM LANTHANDLARLIVET I TOLG" 
 
Onsdagen den 12 April kl. 19.00 
ULRIK JOHANSSON Trädgårdsmästare, Väckelsång. Tar med sig, och berättar 
om "VÅRENS BLOMMOR OCH VÄXTER". Tillfälle till frågor. 
 
Föreläsningarna sker i samarbete med Sensus Studieförbund och Kultur och Fritid 
i Växjö Kommun. 

Inträde 100 kronor inklusive Kaffe, Fralla och Kaka. 
Betalning: Kontant eller Swish. 

 
Kontaktperson: Holger Petersson Tel: 0768-53 94 00 

 
VARMT VÄLKOMMEN 

 

 

 

 

     VALBORGSFIRANDE 30e april kl.19:00 

Brasa 

Vårtal 
Tipsrunda 

Varm korv  

Fika 
 



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 

 

 

Evenemang på andra platser i Asa & Annonser 

 

Asa Sockenråds årsmöte 2023 hålls torsdagen den 30 mars kl. 19.00 

Denna gång träffas vi i Lammhults nya skola, där vi också får en liten 

rundtur. På mötet vill vi hälsa alla permanent inflyttade sockenbor 

särskilt välkomna. Mer information i kallelsen som kommer i er brevlåda. 

Styrelsen Asa Sockenråd 

 

 

 

Asa Kyrka 

På grund av energikris och kyrkans besparingar är programutbudet begränsat i vår 
kyrka under vintermånaderna 
 
Lördagen den 11mars kl.17.00 Musikgudstjänst med Leif Adolfsson 
 
After Work i Lammhults Kyrka/Församlingshem: 
 
Onsdagen den 1 februari kl. 18.00 Nedslag i kulturlandskapet med Kjell 
Gustavsson, Ordförande i Kronobergs läns Hembygdsförbund, berättar och visar 
bilder. Kaffe och samvaro efteråt 
 
Onsdagen den 1 mars kl.18.00. En stund med Leif Adolfsson och Dorothea 
Knust. Kaffe och samvaro efteråt 
 
Onsdagen den 5 april kl. 18.00. Peter Nille Nilssons tonsättningar av Pälle 
Nävers dikter. Kaffe och samvaro efteråt. 
 

Asa Kyrkas Verksamhetsråd 
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