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Du är

ÖRSÅSBLADET
ÅRGÅNG 11 NUMMER 2
April 2018

Skogsbingo i Örsås
Lördagen 12 Maj klockan 14.00 vid Örsåsgården 6km promenad med bingo,
frågor och lekar, nytt för i år är att stigen är gjord betydligt
”barnvagnsvänligare”
Ta med mat och dryck så grillar vi gemensamt efteråt.
Sällskapsspel finns att tillgå för de som fortfarande har spring i benen
Vid frågor kontakat Anders Pettersson tel. 0739-791746 eller
anders.c.pettersson@outlook.com
Betala på plats kontant eller swish 1236917090
Mer info kommer på www.orsas.se

Arr: Örsås Bygdegårdsförening och Örsås Byalag.
www.orsas.se
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Tankar från Ordföranden
Först vill jag tacka er för förtroendet, att ni valt mig till ordförande för byalaget ett år till.
Den ena föreningen efter den andra vill utropa sig till navet i Örsås, i mitt
tycker är det NI som bor och verkar i Örsås som är navet i vår bygd. Det är ni
som bär på kraften att hålla hjulen i rullning, det är ni som kan vara med och
forma vårt framtida Örsås. När jag var liten skulle min far dra upp en lastbil
ur diket, traktorn skulle dra den framåt men lastbilen backade, det hände
ingenting mer än de slirade. När lastbilschauffören lade i en växel framåt kom
den upp ur diket omedelbart. Får man/vi hjulen att rulla åt samma håll går allt
mycket lättare.
Nu är våren här med alla förberedelser för sommarens projekt, om ni vill engagera er i byalagets arbete med kulturstig, badplatsen, örsåsblad, hemsidan,
grannsamerkan m.m får ni gärna hora av er till mig eller någon annan av de
som är aktiva i byalaget.
Vi var den 10April värd för vårmötet för byalagen inom kommunen.
Jag hoppas vi ses den 12 Maj på skogsbingon, nu är den betydligt lättare att gå
med barnvagn för er som vill.
Anders Pettersson tel.0739-791746 mejl. anders.c.pettersson@outlook.com

Ta kort och filma
Vi har för avsikt att försöka åka runt i vår by och ta översiktsbilder och filma
en del, för att ha till att visa mångfalden i vår by. Några har nog redan sett/hört
mig när jag varit ute för att ta kort medans snön var kvar. Har inte för avsikt att
ta några närbilder utan varit i kontakt med berörda. Om ni känner till fina vyer
eller något annat som ni tycker vi ska föreviga hör gärna av er.
Om det är något ni inte vill vi ska ta kort på/filma hör av er.
Anders Pettersson 0739-791746 anders.c.pettersson@outlook.com
www.orsas.se
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Röda korset
Örsås-Revesjö Röda Korskrets har haft årsmöte. Då antogs följande appell.
11 000 kronor till katastrofhjälp till utsatta och behövande i världen.
Sy- och stickcafé en gång i veckan för asylsökande i Holsljunga.
Stickade tröjor och sydda plagg till babypaket, som skickas till katastrofområden.
Två tombolor.
Påskblommor till kommunens äldreboenden.
Så kan förra årets verksamhet i Örsås-Revesjö Röda Korskrets summeras.
Men vi vill kunna göra mera och skänka mera pengar. Då behöver vi bli flera
medlemmar.
Idag har kretsen 54 medlemmar i Örsås, Revesjö, Holsljunga, Överlida och
Mjöbäck. Dessa fem orter ingår numera i kretsen.
Tillsammans kan vi hjälpa till att skapa stor skillnad för utsatta människor i
Sverige och i världen. Även vår lilla krets kan göra en viktig insats.
Bara genom att bli medlem kan du göra nytta. Hälften av medlemsavgiften på
250 kronor går tillbaka till den lokala kretsen och det lokala arbetet.
Röda Korset startades för 150 år sedan och kretsen i Örsås har funnits sedan
1932.
I hela världen finns 17 miljoner frivilliga på plats där människor behöver stöd
och hjälp. I Sverige har Röda Korset 120 000 medlemmar. Årets mål för organisationen är att samla in 55 miljoner kronor i hela landet.
Vår krets vill kunna bidra med så mycket som möjligt. Men utan er finns
inget vi. Röda Korset behöver sina medlemmar.
Du vill väl bli medlem?
Du kan gå in via hemsidan www.redcross.se eller betala vi bankgiro 900 -8095.
Kom ihåg att skriva ditt namn eller personnummer och att du vill tillhöra ÖrsåsRevesjö Röda Korskrets.
www.orsas.se
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30 april
Valborg på Stinsens Åker kl. 18.00
Våreld, tal och underhållning.
Medtag gärna egen fikakorg.
Fri entré
Vårtalare: Anders Leijonhielm
Svenljunga Ungdomsorkester (SUO) med drillflickor underhåller

15-17 juni
Sommaröppet på Strömsfors Bruk
Fredag 15 juni kl. 13.00-16.00
Lördag 16 juni kl. 11.00-16.00
Söndag 17 juni kl. 11.00-16.00
Alla dagar:
Filmvisning: Pyttebanan och reklamfilm ”Svenske”
Vernissage: Anita Johansson, Svenljunga
Servering med våffelcafé.
Fri entré.

Söndag 17 juni kl. 13.00-16.00
Thomas Johansson, Antik & Antikvariat Tranan (Limmareds Auktionshall)
värderar dina antikviteter. Max 3st/person.

Vårotta med Friluftsgudstjänst10/5
Tipspromenad och fika

Vid örsåshembygdsgård
www.orsas.se
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Örsås Hembygdsförening
våren och sommaren 2018
Årsrmötet är avklarat och programmet framöver är klubbat. Givna programpunkter är vårottan den 10 maj kl. 8.00 med friluftsgudstjänst, tipspromenad
och fika. Och naturligtvis midsommarfirandet den 22 juni - stången kläs kl.
9.00, kaffestugan öppnar kl. 14.30 och en halvtimme senare drar dans och
underhållning i gång. Och liksom i fjol så blir det fem kaffesöndagar vid
Hembygdsgården, den 1, 8, 15, 22 och 29 juli.
I fjol var takbytena på lågstugan och magasinet den stora insatsen. I år är det
dags att byta fönster i kaffestugan. Och som vanligt är stugorna och utsikten
över Örsåssjön väl värda ett vår- eller sommarbesök.
Vid årsmötet, som kryddades av Anna Lagerqvist Christophersons berättelse
om familjens sex pubar/restauranger i Edinburgh, valdes styrelsen för 2018.
Och den ser ut så här: Karl-Åke Lagerqvist ordförande, Thomas Gunnarsson
vice ordförande och kassör, Magnus Josefsson sekreterare och de övriga ledamöterna Björn Starrén, Inga-Britt Gunnarsson, Lars Gunnar Larsson, Gunnel Lagerqvist, Paul Karlsson, Inga-Lill Mårtensson, Meta Idehall, Sonny
Lundqvist och Birgit Josefsson.

Vill du bli röstmottagare?
Det är valnämnden i kommunen som ansvarar för att rekrytera röstmottagare
till vallokalerna på valdagen. I arbetsuppgiften som röstmottagare ingår,
bland annat, att
upprätthålla god ordning i vallokalen
ta emot röster och lägga dem i urnan
hjälpa de väljare som ber om det
granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Se www.svenljunga.se för mer info samt intresse anmälan
www.orsas.se
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Urklipp från byalagets verksamhetsberättelse
7 protokollförda styrelsemöten har hållits under året

Aktiviteter
Årsmöte

Ansökt om leader pengar för att göra kulturstigen tillgängligare
Fått kommunen att ställa en ny toalett vid badplatsen
Röjt slänten ner mot badplatsen vid några tillfällen
Röjt längs kulturstigen
Utfört vårt arbete med kulturstigen enligt åtagandet för leaderansökan och fått
det godkänt. Vi har fyllt ut ojämnheter och över rötter m.m vilket gjort leden
betydligt barnvagns vänligare och lättare att gå för alla.
Fått kommunen att lägga i en ny brygga vid Örsåssjön och åtgärda brister på
den.
Vi har utkommit med 6 stycken Örsåsblad under året
Tillsammans med övriga föreningar anordnat en grillkväll i augusti vid Örsåssjön
Tillsammans med hembygd och bygdegårds föreningarna fortsatt vårt arbete
med vår gemensamma hemsida www.orsas.se
Besökt obligatoriska kommunmöten för byalagen
Varit på grannsamverkan möte för Svenljunga och Tranemo kommuner
Haft representant i byalgspengsgruppen
Vi har arrangerat skogsbingo ihop med bygdegårdsföreningen
Byalaget har ihop med vuxenskolan anordnat datorkurs för nybörjare
www.orsas.se
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Byalagets styrelse 2018
Efter årsmötet består byalagets styrelse av:
Anders Pettersson ordförande
Codruta Barbos sekreterare
Margaretha Bjälkemo kassör
Sture Thorsson
Ulla-Britt Nyberg
Suppleanter:
Karl-Åke Carlen
Mogens Bendtsen
Roteombud:
Arne Tibell, Paul Karlsson, Conny Axell, Ove Nyberg, Karl-Åke Carlen

Ring för

0325-62 71 50

tidsbeställning

070-375 06 62

Kindsvägen2 Svenljunga

Ulla Schillerås

www.orsas.se
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FÖRENINGSKALENDER

LED-belysning
www.ryberg5.se
0705-261594

Byalagspeng
Varje år avsätts 200 000 kronor till
lokalutveckling i form av Byalagspeng. Byalagspengen är ett sätt att
stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun.
NYA ANSÖKNINGSDATUM:
15/2, 15/5, 15/9, 15/11

Vill din förening vara med här bjuder vi på denna
plats. Kontakta Anders Pettersson 628119/0739791746
Eller mejla på anders.c.pettersson@outlook.com

30/4 Valborg på stinsens åker kl.18.00
10/5 Vårotta/friluftsgudstjänst kl. 8.00
12/5 skogsbingo kl.14.00 start å mål vid
Örsåsgården
15-17/6 Sommaröppet på Strömsforsbruk
11-16
22/6 Midsommarfirande vid hembygdsgården
1/6 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
8/6 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17

15/6 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
Byalagspengen är tänkt att vara ett kl. 15-17
enkelt och smidigt stöd att söka för
de som har idéer som kan utveckla 22/6 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
vår kommun.
För mer information, ansökning
och återrapporterings blanketter se
www.svenljunga.se

29/6 Kaffesöndag vi hembygdsstugan
kl. 15-17
18/8 Grillkväll

Ni som har fått pengar glöm inte
Bingo i Örsåsgården onsdagar jämna
att skicka in återrapporteringens
veckor, Sedvanligt Bingospel med Chans
blanketten till kommunen!!!
på Jackpott 10 000 kr. Ibland ”kryddar” vi
med extravinster! kl. 19.00-22.00.
Eller kontakta Anders Pettersson
Stavgång i Strömsfors varje tisdag
tel. 0739-791746 eller mejla
anders.c.pettersson@outlook.com kl.10.00 Start vid anslagstavlan

